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Ordre	  del	  dia:	  
01. Introducció	  
02. Projecte	  d’Urbanització	  
03. Estratègia	  Cutlural	  
04. Estratègia	  urbanística	  
05. Preguntes	  i	  tancament	  

	  
Desenvolupament	  de	  la	  sessió:	  
	  
01. Introducció	  

Janet	   Sanz,	   dóna la benvinguda, explica que s’ha estat treballant durant aquest any llarg entre 
l’última vegada que es va convocar la Comunitat Rambles, tot i els períodes electorals que han 
passat entremig. Ha agraït la feina feta fins ara per l’equip kmZero i apunta quins són els temes que 
es tractaran durant la reunió. Finalment, apunta que les obres de remodelació de les Rambles 
s’iniciaran l’any 2021. 	  
	  
Jordi	  Rabassa,	  Regidor	  de	  Ciutat	  Vella	  i	  de	  Memòria	  Democràtica,	  apunta que és la primera trobada 
de la Comunitat Rambles convocada per l’Ajuntament, després del procés participatiu fet per l’equip 
de kmZero. Agraeix a les persones que formen part d’aquesta Comunitat i també kmZero la feina 
feta fins avui. Apunta que durant la reunió s’explicarà com ha avançat la feina del projecte de 
transformació de les Rambles, que s’està fent al ritme que permet l’administració, que no és 
especialment ràpid. Però l’abordatge transversal i integral del projecte és complex. Explica que 
durant la reunió no s’explicarà tot, sinó que només s’explicarà allò de concret que forma part d’un 
treball més ampli que s’anirà explicant en les diverses trobades de la Comunitat Rambles, que s’ha 
de transformar en l’espai de seguiment de la transformació. 	  
	  
02. Projecte	  d’Urbanització	  

Olga Tarrassó, arquitecta de l’equip kmZero redactors del projecte executiu d’urbanització, explica 
el projecte d’urbanització fins on s’ha avançat en el projecte executiu (presentació) 
	  
03. Estratègia	  cultural	  

Daniel	  Granados,	  Delegat	  de	  Drets	  Culturals	  de	  l’Institut	  de	  Cultura	  de	  Barcelona,	  explica l’enfoc de 
l’estratègia cultural (presentació)	  
	  
04. Estratègia	  Urbanística	  

Anna Sánchez, Tècnica de Barcelona Regional, repassa els objectius urbanístics del projecte de 
transformació de les Rambles i apunta les principals dades del Cens d’habitants de les Rambles, fet 
pel GESOP per encàrrec de Barcelona Regional. (presentació) 
 

	  Reunió	  Comunitat	  Rambles	  
	  29	  de	  gener	  de	  2020	  
	  Espai4,	  La	  Virreina	  
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Janet Sanz reforça la utilitat del Cens per desenvolupar les línies urbanístiques i per fer el 
seguiment de l’impacte d’aquestes línies.  
 
Jordi Rabassa recorda que la Comunitat Rambles s’anirà reunint cada tres o quatre mesos i que la 
propera cita serà la del Grup de Treball de Cultura abans de setmana santa. 

	  
	  
05. Preguntes	  i	  tancament	  

	  
S’obre	  un	  torn	  de	  preguntes.	  
	  
TA, soci Poliorama i ADETCA, està feliç que la cultura surti a la presentació amb tanta força. Però 
recorda que els teatres a les Rambles necessiten ser protegits, a través de normes urbanístiques. 
Apunta que el futur del Teatre Principal és central i gairebé no s’ha mencionat. Els teatres volen 
estar en la centralitat de la cultura però no es pot resoldre el tancament del Teatre Capitol perquè la 
normativa urbanística del Districte no permet obrir-ne cap a prop. També apunta les dificultats de la 
càrrega i la descàrrega davant del Teatre Poliorama, que no veu que es pugui resoldre amb la 
proposta d’urbanització. També demanen poder informar sobre els seus espectacles i que troben 
obstacles per part de Paisatge Urbà.   
 

JO, en represnetació d’Amics Barcelona Camina. Felicita el projecte però demana més detall 
sobre l’accessibilitat, sobre el transport públic i la mobilitat dels vianants.   
 
JA, en represnetació d’Amics diari del Raval. Pregunta si hi ha pressupost previst per 
l’urbanització i per les activitats culturals. També pregunta si hi ha un calendari previst de la 
finalització de tota la urbanització. I si hi ha acord polític per garantir l’acabament de tota l’obra. 
 
W., en represnetació d’Amics d’estàtues humanes. Demana com es recullen les propostes de 
kmZero en la nova proposta de cultura. I pregunta qui dirigeix aquest projecte. Demana també una 
bona planificació de la informació a tots els col·lectius afectats per la futura reforma. 
 
FV en represnetació d’Amics de les Rambles. Comenta els resultats del cens i demana .... Troba 
a faltar la paraula FLOR en la banda cultural.  
 

President de l’Associació de Pintors de les Rambles. Demana les dates de les obres i expressa 
el neguit de com es col·locaran aquestes activitats durant les obres i en la remodelació definitiva.  
 

F., veïna de les Rambles. Demana com passaran les bicicletes en les noves Rambles. També 
demana com quedaran els quioscos i les terrasses.  
 

FS, veí de les Rambles. Pregunta com han participat i participaran els veïns i veïnes no associats 
de les Rambles i proposa bustiada.  
 

D., veí de les Rambles. Es queixa que hi ha moltes terrasses i que és difícil de creuar de les 
Rambles. Dóna suport també a la intervenció del president del Poliorama. 
 

SOS Rambla. Aporta que algunes entitats han estat en el centre del procés de kmZero però no han 
estat rebuts pel regidor. També pregunta sobre el Teatre Principal i el seu futur, igual que amb la 
Foneria dels Canons.  
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Torn	  de	  respostes:	  
	  
Olga Tarrassó, arquitecte de l’equip kmo0 redactora del projecte executiu, respon les preguntes 
relatives al projecte d’urbanització. Pel què fa a la mobilitat i l’accessibilitat, explica que la velocitat al 
passeig baixarà a 30 km per hora i als espais majors hi haurà prioritat pel vianant. També hi haurà 
una neteja d’obstacles entre arbres que afavorirà la transversalitat per a vianants. Pel què fa a la 
càrrega i descàrrega, explica que donada la irregularitat de les Rambles, hi ha diferències en la 
distribució de les zones, que s’ha intentat fer de la manera més homogènia possible. El projecte no 
té l’objectiu d’atreure més gent a les Rambles sinó de generar un espai més còmode per les 
persones que hi passen. S’intenta, i això també és resposta pels artistes del carrer, donar a l’espai 
una simplicitat que permeti que les activitats que ara tenen dificultats per ubicar-se hi puguin estar 
còmodament. Confirma que la previsió és que el transport públic que passa ara per la Rambla hi 
segueixi passant. Es regularà la circulació a les Rambles perquè no sigui una artèria circulatòria sinó 
de distribució. La circulació es redueix i s’alenteix i això permet que les bicicletes puguin conviure 
amb els altres mitjans de transport.   
 

Daniel Granados, apunta el Grup de Treball de Cultura com a espai on poder compartir dubtes 
respecte als expressats lligats al es restriccions urbanístiques. També aclareix que les activitats que 
es proposa d’activar seran activitats fruit de la participació, precisament a aquest Grup de Cultura 
que es vol convocar per primer cop als vols de Setmana Santa. Recull la proposta d’incloure les 
flors, potser en la línia de recuperar el patrimoni i la memòria.   
 

Jordi Rabassa, regidor de Ciutat Vella, explica que les dificultats amb el tancament de teatres 
depèn sobretot dels interessos econòmics dels propietaris que no tenen gaire interès en la cultura a 
les Rambles. Sobre qui lidera aquest projecte, diu que és l’Ajuntament de Barcelona, el Districte de 
Ciutat Vella i tots els departaments de l’Ajuntament, també Urbanisme i Cultura.   
Pel què fa als quioscos, recorda que hi ha un Pla Especial de les Rambles que marca què hi haurà 
sobre de la Rambla: quioscos, artistes... La normativa de terrasses també defineix com han de ser 
les terrasses. S’explica que no té gaire a veure amb el projecte d’urbanització i que hi ha temps per 
poder treballar conjuntament com situar aquests elements.   
Sobre el Teatre Principal, Jordi Rabassa explica que hi ha un projecte privat que ha arribat a un 
acord amb la propietat, que estan treballant i des de l’Ajuntament ho anem seguint. La Foneria de 
Canons és de la Generalitat i l’Ajuntament ha estat fent propostes, que ara per ara no han fructificat. 
  
Janet Sanz, Tinenta d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, explica que des de l’urbanisme i 
des de cultura s’està treballant per protegir les activitats per intentar avançar-se a l’especulació, que 
sempre va al davant. Aquest canvi urbanístic haurà de ser global de la ciutat, perquè passa el 
mateix en altres llocs, com el Paral·lel. També apunta les oportunitats de la part baixa de les 
Rambles en relació amb la zona port, que s’ha d’intentar activar perquè hi ha edificis i patrimoni en 
desús.   
En relació a la mobilitat, és molt important mantenir uns equilibris i harmonitzar els usos perquè 
l’espai és finit que prioritza els vianants, el transport públic i la bicicleta. En relació al pressupost, el 
calendari i l’acord polític.   
El pressupost s’aprovarà aquesta setmana, però prioritzem la fase 1  del projecte d’urbanització per 
aquest mandat. També caldrà despesa corrent, per les altres estratègies com la cultural, que anirem 
definint.   
En relació al calendari, la transformació física de tota l’avinguda hauria de durar al voltant de dos 
mandats (entre 8 i 10 anys). Sobre els referents, el Districte és qui pot adreçar a tots els agents 
municipals que estan treballant.   
En relació al consens polític, la proposta per les Rambles s’ha fet entre tots i per tant no és de ningú. 
Per això confia que es contarà amb el consens polític necessari.  
 
 
Jordi Rabassa recorda que es farà bé la planificació perquè les activitats que s’hagin de veure 
afectades tinguin informació i trobin alternatives durant les obres. Segurament hi haurà molèsties, 
com totes les obres, però la causa és d’interès comú.  
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01 
Benvinguda i presentació. 



02 
Projecte d’urbanització. 



Es defineixen tres “espais majors” per potenciar la circulació 
transversal. 



 OBJECTIUS DE LA REURBANITZACIÓ 
 
• Recuperació de l’espai per a l’ús social prioritari, urbà i de proximitat. 

 
• Millores paisatgístiques i ambientals. 

 
• Renovació i requalificació material de tot l’espai. 

 
• Ordenació física que faciliti una intensa, però més ordenada, utilització de l’espai. 

 
 

Planta general paviments i parterres 



Planta general paviments , parterres i arbrat 

ASPECTES CLAU DEL PROJECTE: 
Constitueixen les premisses i definicions essencials, sobre les que es desenvolupa el Projecte Executiu. 
 
1- MOBILITAT I ACCESSIBILITAT 
Les propostes de reordenació de la Rambla, es basen fonamentalment en les hipòtesi de reducció i 
control de la mobilitat rodada al llarg dels seus eixos, i en el propòsit d’intensificació de la mobilitat de 
vianants i l’accessibilitat per a tothom, tant en el sentit longitudinal com en el transversal. 
 



2 - LA SECCIÓ TIPUS 
Ampliació del passeig central (de l’ordre de 0,80 m, aproximadament, per costat, al llarg de la major 
part del passeig), per a una reordenació racional dels usos, reducció de la calçada a un sol carril (3,5 
m), ampliació de les voreres laterals (amb una dimensió mínima total de 5,20 a 5,30 m), incorporant 
una franja o cordó de serveis (2,80 m), per a: parades bus, zones de càrrega i descàrrega, “bicing”, 
neteja i recollida selectiva, increment de voreres, etc. d’ús horari variable. 
 

Planta general paviments, parterres i arbrat 



SECCIÓ LICEU 

.ampliació del passeig central 

.ampliació de voreres i ubicació de cordó de serveis en els trams .cordó de serveis regulat  i senyalitzat per trams on la vorera és prou ample. 

.un carril de circulació per banda (3,50M) 
 



3 - L’ORDENACIÓ DE L’ESPAI 
Concepció integral i unitària, “de façana a façana”, amb pedra natural com únic material. 
Reconeixement i revalorització de les transversalitats històriques, amb tractaments especials en els 
àmbits geogràfics de les portes de l’antiga muralla medieval. 
Creació de tres “Espais Majors” en tres llocs de màxima interacció transversal entre Ciutat Vella i el 
Raval, que es corresponen amb tres de les antigues portes de la ciutat medieval. 
Reordenació i millora de la part baixa: arribada a Colom, entorn Av. Drassanes i espai Portal Santa 
Madrona, amb increment de l’espai per a vianants, de la vegetació i l’arbrat.  
Reordenació i millora de la relació i connectivitat amb Plaça Catalunya. 
 

Planta general paviments, parterres i arbrat 



4 - PROPOSTES PER A LA REURBANITZACIÓ 

-  Millora de les condicions de l’arbrat.   
-  Renovació de les xarxes de serveis.   
-  Increment i millora de l’accessibilitat de vianants per a tothom, així com de la seguretat viària i 
 ciutadana amb nous elements de protecció i control. 
- Introducció d’espais de “ciutat jugable”.  
- Aplicació de solucions sostenibles. 
 
 

Planta general paviments, parterres i arbrat 



ÀMBITS PROJECTE RAMBLA 

TRAM 5: 
C/PORTAFERRISSA - 

CANALETES 

TRAM 4: 
EST. LICEU – 

C/PORTAFERRISSA 

TRAM 3: 
ARC TEATRE - EST. LICEU 

TRAM 2: 
STA. MADRONA-ARC 

TEATRE 

TRAM 1: 
COLOM - STA. 

MADRONA 



ORDENACIÓ ÀMBIT 1 

(Colom- Santa Madrona) 



ASPECTES RELLEVANTS DEL TRAM 1 (COLOM – SANTA MADRONA) 
 
• Apart dels tres “espais majors” (Pla del Teatre, Pla de la Boqueria, Portaferrissa/Carme) dels 

TRAMS 2 i 4, és en el TRAM 1 on es produeix la remodelació més important de l’espai Rambla, pel 
nou traçat de l’Av. Drassanes, que suposa la supressió de l’actual traçat que travessa la part baixa 
de la Rambla, permetent la continuïtat absoluta del passeig central fins Colom, i la configuració 
d’un gran espai lateral per a vianants, entre Drassanes i el passeig central, que inclou un espai-
plaça diàfan, de més de 300m2. 



• La supressió de l’actual traçat de l’Av. Drassanes, i les noves seccions viàries del projecte, 
comporten que en el TRAM 1, l’espai per a vianants s’incrementi en uns 1.150m2, respecte 
l’actual. 



ASPECTES RELLEVANTS DEL TRAM 1 (COLOM – SANTA MADRONA) 
 
• En els nous espais laterals disponibles (davant de la Comandància Naval i davant del Govern 

Militar), s’incrementa i es reordena la vegetació i l’arbrat, fent l’espai mes diàfan i accessible, amb 
la nova configuració i ordenació dels parterres arbustius, que s’obren cap al passeig central, 
definint un eix clar d’accés al Museu de les Drassanes, a l’hora que estableixen un límit verd 
definidor del nou traçat de l’Av. Drassanes. 
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Estratègia Cultural. 



Objectius de la transformació de les Rambles 

• Retornar les Rambles als veïns i veïnes de Ciutat Vella i 

de Barcelona 

• Treballar conjuntament amb el veïnat i les entitats 

culturals, socials i econòmiques per aconseguir aquesta 

transformació 

 

“L’objectiu és retornar a la ciutadania un dels seus eixos històrics i 

més simbòlics, i fer-ho de manera cooperativa per tal que la seva 

transformació suposi una millora global d’aquest espai urbà central i 

vertebrador de la ciutat i de l’experiència de les persones que l’habiten, 

el visiten i el disfruten” (equip kmZero) 

 

Comunitat Rambles – 29 de gener de 2020 

 



Antecedents 

El Document d’Estratègies d’Actuació de kmZero recollia 
14 propostes que es van treballar en el marc del grup 
cooperatiu de cultura: 

• Construir un nou relat: les Rambles com a espai democràtic. 

• Les Rambles com a espai d’excepcionalitat cultural. 

• Protecció patrimonial, cultural i paisatgística. 

• Configuració de 3 places d’unió entre els barris Gòtic i Raval. 

• Manifestacions, accions col·lectives, festes i cultura popular. 

• Visibilització de la programació cultural de tot l’àmbit Rambles. 

• Promoció de la creació artística a les institucions i espais expositius 

• Foment i promoció de les arts vives al carrer. 

• Promoció de les arts performatives i escèniques 

• Recuperació de la tradició de les Rambles com a lloc de ràdio. 

• Foment de la qualitat gastronòmica. 

• Protocol de re-programació dels edificis buits. 

• Pla d’equipaments públics de proximitat. 

• Espai cooperatiu ciutadà i auditoria ciutadana. 
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Antecedents 
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Trobades 
 

 Sessió amb els equipaments  

de les Rambles (04/04/2019) 

 

 Sessió amb entitats i  

comunitats de l’entorn Rambles 

(09/04/2019) 

 

 Jornada Rambla Viva en el marc 

de  Cultura Viva (09/04/2019) 
 

Conclusions 
 
 La necessitat d’incloure diferents escales 

en la dinamització cultural de La Rambla, 

combinant la programació i l’activitat dels 

equipaments i les institucions culturals i 

l’activitat d’entitats i comunitats de l’entorn 

Rambla. 

 L’òrgan de participació i seguiment del 

procés de dinamització cultural de La 

Rambla hauria de ser transversal, amb 

presència d’institucions, entitats i personal de 

l’Ajuntament. 

 La facilitació i potenciació d’activitats a 

culturals a l’espai públic (i privat) amb i pel 

veïnat.. 

 El compromís de l’Ajuntament per facilitar 

aquestes noves dinàmiques i activitats 

coordinant un calendari i garantint recursos. 



Antecedents 

I es van acordar dues primeres accions sobre 

les quals treballar: 

 

Objectiu 2020: creació i posada en marxa d’un sistema de visibilització 

i difusió conjunta de la programació cultural entre els agents de l’entorn 

Rambla. 

 

Objectiu 2021: realització d’una acció/programació nova i conjunta 

amb la participació dels agents culturals de l’entorn Rambla al voltant 

d’una efemèride o similar. 
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Objectiu 

 
Construir una nova vivència 

quotidiana de la Rambla,  

com a espai públic singular,  

a través de les pràctiques culturals i 

comunitàries que tinguin com a 

protagonistes  

i destinataris el veïnat de Barcelona. 

Valors 
 

Proximitat 

Centralitat 

Comunitat 

Qüotidianitat 

Dinamisme 

Diversitat 

Identitat 
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Espais de treball 

Aquestes estratègies són el punt de partida del treball que s’hauria de 

donar en un espai de governança compartida: 

Treball amb 

equipaments i 

institucions 

Treball amb 

comunitats 

Treball intern de 

l’Administració 

Grup de 

treball de 

cultura 
(espai conjunt de trobada 

pel desplegament de 

l’estratègia cultural) 
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Treball amb equipaments  

i institucions 
 

Qui són? 

Equipaments públics i privats (museus, 

centres d’art, teatres...), entitats de segon 

ordre, altres administracions... 

 

Característiques 

- Ritme relativament ràpid i eficaç 

- Tarannà professional  

- Recursos propis i programació estable 

- Previsió de cerca de rèdit: econòmic, 

públic, visibilitat... 

Agents 

Comunitat Rambles – 29 de gener de 2020 

 



Treball amb comunitats 
 

Qui són? 

Entitats culturals, socials i educatives, 

escoles, instituts, centres cívics, casals gent 

gran, centres de barri, entitats veïnals, 

xarxes laborals, xarxes salut comunitària... 

 

Característiques 

- Ritme relativament lent i mutable 

- Tarannà professional i amateur/activista  

- Possibilitat de reconduir accions/activitats 

existents Possibilitat de plantejament de 

noves accions/activitats disruptives a la 

Rambla. 
 

 

 

Agents 
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Treball intern de 

l’Administració 
 

Qui són? 

Professionals dels diferents organismes de 

l’Ajuntament per a que es pregui consciència 

de l’oportunitat nova que s’obra a La Rambla 

 

Característiques 

- Ritme molt estable 

- Tarannà professional 

- Capacitat de mobilitzar recursos i 

oportunitats existents a l’àmbit Rambla. 
 

 

 

 

Agents 
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Proposta de treball 

Es proposa de començar treballar a través de diverses estratègies que ens ajudin a 
assolir els objectius inicials del projecte: 

 Transformar l’espai públic en espai cultural de proximitat: aprofitar els futurs 
espais majors que preveu el projecte d’urbanització com a epicentres 
d’expressió cultural quotidiana de les Rambles. 

 Dissenyar una estratègia de comunicació i programació conjunta dels 
equipaments i entitats que treballen a l’entorn de les Rambles: tornar a 
identificar les Rambles com un espai amb oferta cultural i comunitària de 
referència a la ciutat.  

 Potenciar programes de memòria i de coneixement del patrimoni:  reconèixer el 
patrimoni i la memòria per recuperar l’orgull dels barcelonins i barcelonines en 
relació a les Rambles. 

 Vincular i impulsar projectes educatius i culturals per a infants i joves: construir 
una relació de reapropiació en positiu de les Rambles per part del veïnat més 
jove a partir dels centres educatius i els equipaments dels barris de l’entorn i de 
la ciutat. 
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Transformar l’espai públic en espai cultural de 
proximitat 

Donat que la transformació física de la Rambla es produirà per fases durant els 
propers anys, el fet cultural, amb la seva capacitat de generació d’imaginari i 
vivència col·lectiva, pot exercir d’autèntica avantguarda de les noves Rambles 
prefigurant aquests tres espais majors com a: 
• Epicentre d’expressió cultural quotidiana de les Rambles. 
• Oportunitat de construcció col·lectiva cultural entre Administració, 

equipaments i comunitats 
• Avançament de l’esperit i l’essència de les futures Rambles, tot esperant la 

transformació física 
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Espai  
Moja-Betlem 

Espai  
Pla de l’Ós - Liceu 

Espai  
Pla del teatre-Principal 



Per tal que els espais majors siguin epicentre i irradiïn vida cultural i quotidiana 
a totes les Rambles i a la ciutat han de poder comptar amb: 
 
• Programació continuada 
• Objectius i criteris clars 
• Recursos i dotació dels espais 

Transformar l’espai públic en espai cultural 
de proximitat 
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Espai  
Moja-Betlem 

Espai  
Pla de l’Ós - Liceu 

Espai  
Pla del teatre-Principal 



Programació continuada 

La programació continuada ha de potenciar el caràcter d’excepcionalitat quotidiana i de dinamisme 
del que sempre han gaudit les Rambles, i podria incloure: 
 
A  Esdeveniments impulsats pel projecte de la Rambla 
Accions produïdes especialment per desenvolupar-se a les Rambles. Trimestral 
 
B  Esdeveniments de la ciutat que puguin tenir ressò a la Rambla 
Accions perquè la ciutadania de Barcelona recuperi la Rambla com a espai de referència. Mensual 
 
C  Propostes del teixit cultural i comunitari de Ciutat Vella i la ciutat  
Accions proposades i organitzades des de la ciutadania i per a la ciutadania. Qüotidià 
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Esquema visual de possibles freqüències 
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Cada activitat que es desenvolupi a les Rambles en el marc del projecte de 
transformació hauria de tenir sentit i contribuir a reforçar-ne els objectius. Per 
fer-ho possible, s’establiran uns criteris clars i compartits per tothom. Una 
primera proposta de criteris, que cal consensuar i completar, serien: 
 
 Activitats de caràcter gratuït i sense ànim de lucre 
 Obertes a la ciutadania 
 De caràcter cultural o comunitari 
 Que visibilitzin la diversitat de la ciutat 
 De caràcter innovador 
 Produïdes des de la proximitat o amb lògica de proximitat 
 Ajustades a les possibilitats dels espais majors i les Rambles en general 
 Que tinguin encaix en els criteris generals d’activitat a la via pública 

Objectius i criteris clars  
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Recursos i dotació dels espais 
Per tal de facilitar aquesta programació  continuada cal dotar els espais majors 
amb: 
 
 Infraestructures efímeres per generar espais de qualitat als espais majors o 

proximitats 
Cadires, taules, tarimes, punt llum, equip de so, tanques, il·luminació... 
Infraestructura lleugera, mòbil, muntable i desmuntable i autogestionable 

 Equip dinamitzador i facilitador que a la vegada enxarxi projectes i 
propostes 
Persones de perfil gestió cultural i mediadores culturals 

 Espai de treball compartit amb el teixit cultural i comunitari  
Grup de Treball de Cultura de la Comunitat Rambles 
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2020 2021 2022 

La 

Mercè 

Constitució i 

primera reunió 

del grup de 

Treball  

de Cultura 

 

Inici d’accions 

culturals i 

comunitàries als 

espais majors 

Biennal 

Ciutat 

Oberta 

Visualització  

de la 

programació 

cultural conjunta 

de la Rambla 

Acció conjunta 

de tots els agents 

Calendari 
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Tothom 

balla.  



04 
Estratègia Urbanística.  

Cens de les Rambles. 



Objectius 

₋ Recuperar - protegir l’habitatge d’ús habitual 
 

⁻ Establir una regulació urbanística en coherència amb una visió 
global de les característiques del nucli antic que respecti 
l’evolució històrica i el caràcter del seu teixit urbà. 

 
⁻ Establir un equilibri d’usos i activitats, recuperant els espais 

comunitaris per al desenvolupament de la vida quotidiana. 
 

⁻ Protegir el conjunt patrimonial 

5 
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LES RAMBLES I ELS SEUS RESIDENTS 
Informe del treball de camp i resultats 

Gener de 2020 
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1. Quants habitatges hi ha a les Rambles?  
 
 

Contingut 
 

 

1. Els edificis i els habitatges 

2. Els domicilis temporals  

• Els seus residents 
 

3. Els domicilis habituals 

• Els seus residents 

4. Els entrevistats i la seva opinió sobre les Rambles  

2. Quins usos tenen? 
 Determinar el nombre, els usos i l’estat general dels edificis i 

els habitatges 

RESPONDRE A 3 PREGUNTES: 

3. Quantes persones viuen a les Rambles i com són? 

Analitzar les característiques de les persones que hi resideixen i de les 

llars que formen. 

Conèixer les opinions dels residents a les Rambles sobre aquesta via. 



ELS EDIFICIS I ELS SEUS USOS 

122  

EDIFICIS 

64 
EDIFICIS 

D’HABITATGE 
(52,5%) 

58 
ALTRES 
EDIFICIS 
(47,5%) 

64 DELS 122 EDIFICS ANALITZATS, 
MÉS DEL 50%, CONTENEN 

HABITATGES.  
DE LA RESTA, QUASI LA MEITAT 
SÓN ESTABLIMENTS HOTELERS 



• Hi ha 7 edificis d’habitatge en els que no s’ha pogut entrar. 

122  

EDIFICIS 

64 
EDIFICIS 

D’HABITATGE 
(52,5%) 

58 
ALTRES 
EDIFICIS 
(47,5%) 

652* 
HABITATGES 

134 
LOCALS  

39 DOMICILIS 

TEMPORALS (6%) 

387 
US NO RESIDENCIAL 

(59%)  

226 
DOMICILIS 

HABITUALS (35%) 

12 CULTURALS 

26 HOTELS 

3 RESTAURACIÓ 

8  ADMIN. 

6 COMERÇ 

2 RELIGIÓS 
1 MERCAT 

ELS EDIFICIS I ELS SEUS USOS 



EN EL 36,8% DELS EDIFICIS D’HABITATGE CONVIUEN HABITATGES HABITUALS I TEMPORALS 

DISTRIBUCIÓ DELS EDIFICIS 
SEGONS PRESÈNCIA  I COMBINACIÓ D’USOS 

RESIDENCIALS 
 (n=57 edificis d’habitatge) 

Edificis amb 
habitatge 
habitual i 
temporal 

36,8% 

Edificis amb 
habitatge 
habitual 

45,6% 

Edificis amb 
habitatge 
temporal 

 3,5% 

Edificis 
sense ús 

residencial 
14,0% 

ELS EDIFICIS I ELS SEUS USOS 

Hi ha domicilis 
temporals a 23 dels 57 

edificis  
d’habitatges on s’ha 

pogut entrar 



673 residents en 265 habitatges 

569 residents domicilis habituals (84,5%)  

104  residents domicilis temporals (15,5%) 

39 DOMICILIS 

TEMPORALS (6%) 

387 
US NO RESIDENCIAL 

(59%)  

226 
DOMICILIS 

HABITUALS (35%)  

Domicili temporal:  
Estança amb termini > 30 

dies. 

Domicili habitual:  
S’hi viu la major part de 

l’any, sense termini  

HUT 15,5%

Of/despatxos 12,0%

Empres 10,2%

Restau 5,6%

Comerç 3,5%

Hoteler 9,5%

Entitats 2,1%

Sense det 27,1%

Desocupats 14,1%

En obres 0,4%

100,0%

QUANTS HABITATGES I HABITANTS HI HA A LES RAMBLES? 



LA MEITAT DELS EDIFICIS D’HABITATGE ON S’HA POGUT ENTRAR DISPOSA D’ASCENSOR,  
PERÒ NOMÉS UNA QUARTA PART ÉS ACCESSIBLE A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 

L’ESTAT DE L’EDIFICI 
 (n=57 edificis d’habitatges on s’ha pogut entrar) 

48,3 51,7 

L’edifici disposa d’ascensor? 

Sí 

Els habitatges de l’edifici són accessibles a 
persones amb mobilitat reduïda? 

No 

25,9 74,1 

No 

Sí 

93,
1 

6,9 

Bo 

Regular 

Quin és l’estat de conservació de l’edifici? 

Quatre edificis tenen un estat de 

conservació regular: dos tenen 

esquerdes, humitats i goteres, a un 

s’està rehabilitant el vestíbul i a un 

altre, la façana. 

ELS EDIFICIS D’HABITATGE 



EN ELS DOMICILIS TEMPORALS ENTREVISTATS HI HA 2,7 RESIDENTS PER DOMICILI  
DE MITJANA 

20,8 

37,5 

12,5 

16,7 

8,3 

4,2 

Persona sol/a

Dues
persones

Tres persones

Quatre
persones

Cinc persones

Sis persones

Nombre de residents per domicili 
temporal:  

2,7 

NOMBRE DE PERSONES QUE VIU EN UN DOMICILI TEMPORAL 
(n=24 domicilis temporals entrevistats) 

ELS DOMICILIS TEMPORALS 



MÉS DEL 80% DELS ENTREVISTATS SÓN ESTRANGERS I DOS TERÇOS, HOMES. 
LA MITJANA D’EDAT ÉS DE 29,1 ANYS 

66,7 

33,3 

Home Dona

SEXE 

EDAT 

Mitjana d’edat:  

29,1 

16,7 83,3 

NACIONALITAT 

Espanyola Estrangera 

CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDENTS ENTREVISTATS EN DOMICILIS TEMPORALS 
(n=24 enquestats) 

Entre els 20 estrangers, 10 

són europeus, 5 

llatinoamericans i 5 de la 

resta del món. 

20,9 

29,1 

37,5 

12,6 

18-24 25-29 30-34 35 i més

ELS RESIDENTS EN DOMICILIS TEMPORALS  



FEINA I ESTUDIS SÓN ELS PRINCIPALS MOTIUS PER VENIR TEMPORALMENT A BARCELONA. 
LA MAJORIA TRIA LES RAMBLES PERQUÈ ESTAN AL CENTRE O APROP DEL LLOC ON MÉS HA D’ANAR 

MOTIU DE L’ESTADA 
(n=24 enquestats) 

Per quin motiu s’allotja a Barcelona 
de manera temporal? 

I per quin motiu ha triat les Rambles 
com a lloc de residència durant 

aquest temps? 

54,2 

37,5 

4,2 

4,2 

Per temes laborals (feina)

Per estudis

Per visitar amics / familiars

No contesta

58,3 

33,3 

4,2 

4,2 

Perquè està cèntric

Perquè està a prop del lloc on 
he d’anar més (feina, estudis, 

etc.) 

Perquè m’agrada 

Per manca de temps a la tria

ELS RESIDENTS EN DOMICILIS TEMPORALS  



 Són molt majoritàriament homes (67%) joves (29,1 anys) i estrangers (83,3%, la meitat europeus). 

 Han vingut a la ciutat per motius de feina (54%) o estudis (38%) 

 La majoria tria les Rambles perquè estan al centre (58%) o a prop del lloc on més ha d’anar  (33%). 

 La durada mitjana de l’estada és inferior a un any 

QUÈ CARACTERITZA ELS RESIDENTS TEMPORALS? 

ELS RESIDENTS EN DOMICILIS TEMPORALS  



Total BCN Ciutat Vella Les Rambles

Persona sola 35,6 37,5 20,4

Dues persones 37,8 35,7 39,8

Tres persones 15,1 14,7 21,4

Quatre o més 11,5 12,0 18,3

Mitjana 2,1 2,1 2,5

EL DOMICILIS HABITUALS MÉS FREQÜENTS (39,8%) SÓN DE 2 MEMBRES 

NOMBRE DE PERSONES QUE VIU EN UN DOMICILI HABITUAL 
(n=98 domicilis habituals entrevistats) 

Nombre de residents per domicili 
habitual:  

2,5 

A les Rambles hi ha 

més domicilis de tres 

o més persones que 

al conjunt del 

districte i de la ciutat 

i menys domicilis 

unipersonals. 

20,4 

39,8 

21,4 

9,2 

6,1 

2,0 

1,0 

Persona sol/a

Dues persones

Tres persones

Quatre o més

Cinc persones

Sis persones

Vuit persones

A un 20,4% dels 

domicilis viu una 

persona sola 

ELS DOMICILIS HABITUALS 



MÉS DE DOS TERÇOS DELS DOMICILIS HABITUALS ESTAN EN LLOGUER, 
PERCENTATGE SIMILAR AL DE TOT EL DISTRICTE I SUPERIOR AL DEL CONJUNT DE LA CIUTAT 

* Aquest percentatge només fa referència en aquells que paguen per l’ús d’una habitació i tenen dret d’accés als espais 
compartits. No s’ha trobat cap cas en què no tinguin aquest dret. 

68,4 

22,4 

5,1 

4,1 

En lloguer

En propietat

Paga per l'ús d'una habitació*

En cessió gratuïta

TIPUS DE TINENÇA 
(n=98 domicilis habituals entrevistats) 

Només una cinquena 

part dels domicilis són de 

propietat, el percentatge 

més baix dels tres nivells 

territorials comparats. 

Total BCN Ciutat Vella Les Rambles

En lloguer 42,0 65,3 68,4

En propietat 54,3 29,7 22,4

Paga per l’ús d’una habitació 0,9 1,4 5,1

Cessió gratuïta 2,0 2,3 4,1

Altre situació 0,2

NS/NC 0,5 1,2

ELS DOMICILIS HABITUALS 



31,8 63,6 

4,5 

EN EL LLOGUER, PREDOMINEN ELS CONTRACTES A TERMINI (77,6%),  
EN LA PROPIETAT, ELS QUE NO PAGUEN HIPOTECA (63,6%) 

PROPIETAT 
(n=22 domicilis habituals en propietat) 

Paguen 
hipoteca 

No paguen 
hipoteca 

NS 

Total BCN Ciutat Vella Les Rambles

Pagant hipoteca 34,5 46,2 31,8

No pagant hipoteca 65,0 53,8 63,6
Ns/Nc 0,6 4,5

77,6 
17,9 

4,5 
N

S 

Contracte a 
termini 

Contracte indefinit 
(renda antiga) 

Tipus de contracte de lloguer 

LLOGUER 
(n=67 domicilis habituals en lloguer) 

Total BCN Ciutat Vella Les Rambles

Contracte a termini 77,8 84,2 77,6

Contracte indefinit (renda antiga) 18,1 12,4 17,9

Sense contratce 1,4 0,1
Ns/Nc 2,8 3,4 4,5

Hipoteca 

ELS DOMICILIS HABITUALS 



 

El 48,2% dels residents habituals són estrangers, en una proporció 

similar a Ciutat Vella (50%) i molt superior a la de Barcelona (20%). La 

diferència respecte el districte està als països d’origen: a Rambles, el 45% 

provenen de la UE, especialment d’Itàlia; a Ciutat Vella, el 27%. Entre les 

nacionalitats de la resta del món residents a les Rambles destaca 

l’índia: el 38% de tots residents estrangers són de nacionalitat índia. 

 

Els estrangers se situen en franges d’edat més joves i tenen major 

proporció d’ocupació que els espanyols: el 58% estrangers tenen entre 25 i 

44 anys, enfront el 38% dels residents espanyols. I només un 2,5% dels 

estrangers tenen 65 anys o més, mentre que el 26,7% dels espanyols 

de les Rambles es troba en aquesta franja d’edat.  

 

La meitat dels entrevistats porta menys de deu anys vivint a la ciutat. 

Només un 10,2% ha viscut sempre al barri. 

ELS RESIDENTS EN DOMICILIS HABITUALS 

QUÈ CARACTERITZA ELS RESIDENTS HABITUALS? 

Com al districte, major presència d’homes* (54%) que de dones* (45%). 

Són adults joves: el 49% tenen entre 25 i 44 anys. 

Estan treballant: el 61,5% treballa, un percentatge superior al de Ciutat 

Vella (49,2%) i Barcelona (48,2%). 



COM A CIUTAT VELLA, LA MEITAT DELS RESIDENTS A LES RAMBLES SÓN ESPANYOLS I  L’ALTRA MEITAT ESTRANGERS, 
PERÒ A LES RAMBLES HI HA MÉS CIUTADANS DE LA UE QUE AL CONJUNT DEL DISTRICTE 

47,0 48,2 

4,9 

ESTRANGERA 

ESPANYOLA 

NS/NC 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PERSONES QUE VIUEN EN UN DOMICILI HABITUAL 
(n=247 residents en domicilis habituals) 

Nacionalitat 

UNIÓ EUROPEA 54 
Itàlia 19 
França 9 
Gran Bretanya 7 
Alemanya 5 
Països Baixos 5 
Portugal 5 
Àustria 1 
Croàcia 1 
Letònia 1 
Irlanda 1 

RESTA DEL MÓN 65 
Índia 44 
Estats Units d'Amèrica 3 
Xina 2 
República de Corea 2 
Israel 2 
Colòmbia 2 
Equador 2 
Veneçuela 2 
Xile 1 
Costa Rica 1 
El Salvador 1 
Perú 1 
Rússia 1 
Albània  1 
 

Nacionalitats estrangeres 
(n=119 persones amb nacionalitat estrangera) 

Resultats en nombre de casos 

Total BCN Ciutat Vella Les Rambles

Espanyola 79,7 49,5 47,0

Estrangera 20,0 50,1 48,1

Resta de la UE 5,9 13,3 21,8

Resta del món 14,1 36,8 26,3

Ns/Nc 0,3 0,4 4,9

ELS RESIDENTS EN DOMICILIS HABITUALS 



4,1 

30,6 

20,4 

11,2 

25,5 

8,2 

Menys de 6 mesos

De 6 mesos fins a 2
anys

Més de 2 anys i fins a 5
anys

Més de 5 anys i fins a
10 anys

Més de 10 anys

Sempre hi ha viscut

4,1 

26,5 

21,4 

9,2 

28,6 

10,2 

Menys de 6 mesos

De 6 mesos fins a 2
anys

Més de 2 anys i fins a 5
anys

Més de 5 anys i fins a
10 anys

Més de 10 anys

Sempre hi ha viscut

LA MEITAT DELS ENTREVISTATS PORTA MENYS DE DEU ANYS VIVINT A LA CIUTAT 
I DOS TERÇOS FA MENYS D’UNA DÈCADA QUE VIUEN EN AQUEST DOMICILI 

A Barcelona Al barri Al domicili 

2,0 

15,3 

21,4 

10,2 

24,5 

26,5 

Menys de 6 mesos

De 6 mesos fins a 2
anys

Més de 2 anys i fins a 5
anys

Més de 5 anys i fins a
10 anys

Més de 10 anys

Sempre hi ha viscut

Temps de residència… 

CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDENTS EN DOMICILIS HABITUALS ENTREVISTATS 
(n=98 enquestats) 

Només un 10,2% 

ha viscut sempre 

al barri 

ELS RESIDENTS EN DOMICILIS HABITUALS 



MASSIFICACIÓ, TURISME I SOROLL SÓN LES TRES PARAULES MÉS  
UTILITZADES PER DESCRIURE LES RAMBLES 

LES RAMBLES EN TRES PARAULES 
(n=98 enquestats) 

Digui’m tres paraules, les primeres que li vinguin al cap,  
que descriguin per vostè les Rambles de Barcelona 

LES OPINIONS DELS RESIDENTS LES OPINIONS DELS RESIDENTS 



Total BCN* Ciutat Vella* Les Rambles

Inseguretat 17,7 41,0 39,8

Sorolls 5,9 8,9 15,3

Turisme 3,8 6,9 14,3

Massificació 0,7 1,0 10,2

Neteja 8,6 4,3 6,1

Drogues 1,7 12,7 4,1

Accés a l'habitatge 6,7 5,6

Transports, infraestructures i comunicacions 4,3 0,9

Aparcament 4,3 0,2

Circulació / Trànsit 2,8 0,4

Valors socials negatius / Manca d'educació / Civisme 2,8 2,4

Equipaments i serveis 2,6

Urbanisme 2,5 0,5

Altres 19,1 11,8 7,1

Cap 5,7 2,2 1,0

Ns/Nc 10,8 1,2 2,0

ELS PROBLEMES ASSOCIATS A LA INSEGURETAT SÓN ELS MÉS ESMENTATS. 
TAMBÉ SE CITEN, EN MENOR MESURA, EL SOROLL, EL TURISME I LA MASSIFICACIÓ 

PROBLEMA MÉS GREU DE LES RAMBLES 
(n=98 enquestats) 

Les mencions a la inseguretat són tan 

nombroses com al conjunt de Ciutat Vella. En 

canvi, les cites als sorolls, el turisme i la 

massificació apareixen en major mesura. 
39,8 

15,3 

14,3 

10,2 

6,1 

4,1 

3,1 

2,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

Inseguretat

Sorolls

Turisme

Massificació

Neteja

Drogues

Gentrificació

Negocis il·legals

Indigents

Alts preus

Cap

No ho sap

* Principal problema del seu barri. 

LES OPINIONS DELS RESIDENTS 
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Torn obert de paraules. 



Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.barcelona.cat/lesrambles 


