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Ordre	  del	  dia:	  
01. Introducció	  
02. Calendari	  Comunitat	  Rambla	  
03. Transformació	  de	  les	  dinàmiques:	  ESTRATÈGIA	  CULTURAL	  
04. Transformacions	  físiques:	  FITES	  2021	  
05. Observatori	  Rambles	  
06. Preguntes	  i	  tancament	  

	  
Desenvolupament	  de	  la	  sessió:	  
	  
01. Introducció	  

Janet	   Sanz,	   Tinenta	   d’Alcaldia	   d’Ecologia,	   Urbanisme,	   Infraestructures	   i	   Mobilitat,	   dóna	   la	  
benvinguda,	  explica	  que	  s’ha	  estat	  treballant	  per	  activar	  el	  projecte	  de	  les	  Rambles	  de	  recuperació	  
del	   centre	   amb	   usos	   diferents.	   Aquesta	   reunió	   té	   com	   a	   objectiu	   parlar	   d’una	   part	   central	   del	  
projecte,	  que	  és	  la	  part	  relacionada	  amb	  cultura.	  
	  
Jordi	  Rabassa,	  Regidor	  de	  Ciutat	  Vella	  i	  de	  Memòria	  Democràtica,	  explica	  que,	  malgrat	  les	  dificultats	  
que	  han	   aparegut	   en	  un	   any	   com	  aquest,	   s’ha	   seguit	   treballant	   en	   els	   eixos	   i	   les	   estratègies	   que	  
s’havien	   marcat.	   	   Fa	   un	   resum	   del	   contingut	   de	   la	   reunió,	   els	   objectius	   de	   la	   qual	   són	   abordar	  
l’àmbit	  de	  la	  cultura	  i	  el	  canvi	  que	  està	  a	  punt	  de	  succeir.	  
	  
02. Calendari	  Comunitat	  Rambla	  

Jordi	  Rabassa	  reafirma	  el	  compromís	  amb	  el	  procés	  participatiu	  de	  la	  Rambla	  i	  presenta	  el	  calendari	  
de	  les	  actuacions	  urbanístiques	  i	  el	  d’altres	  actuacions,	  com	  per	  exemple,	  la	  retirada	  dels	  ocellaires	  
(presentació).	  
	  
03. Transformació	  de	  les	  dinàmiques:	  ESTRATÈGIA	  CULTURAL	  

Daniel	   Granados,	   Delegat	   de	   Drets	   Culturals	   de	   l’Institut	   de	   Cultura	   de	   Barcelona,	   explica	  
l’estratègia	  cultural.	  S’han	  fet	  diferents	  trobades	  per	  reactivar	  el	  projecte.	  Entre	  les	  conclusions	  de	  
les	   trobades	   hi	   ha:	   Necessitat	   de	   lligar	   diferents	   escales,	   necessitats	   de	   participació	   i	   seguiment,	  
promoure	  activitats	  culturals	  a	  l’espai	  públic,	  etc.	  (presentació).	  
	  
04. Transformacions	  físiques:	  FITES	  2021	  

Janet	   Sanz	   explica	   quines	   són	   les	   fites	   de	   transformació	   urbanística	   dintre	   d’aquest	   projecte.	  
L’objectiu	  és	  aconseguir	  els	  recursos	  mitjançant	  un	  Pla	  d’Usos	  de	  la	  Rambla,	  l’MPGM	  i	  el	  PMU	  Santa	  
Madrona	  (presentació).	  

	  Reunió	  Comunitat	  Rambles	  
	  14	  de	  gener	  de	  2021	  
	  Sessió	  en	  línia	  
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05. Observatori	  Rambles	  

Andreu	  Meixide	  presenta	  l’espai	  de	  treball	  que	  serà	  l’Observatori	  Rambles,	  que	  té	  com	  a	  funció	  la	  
recopilació	   de	   dades	   municipals,	   externes	   i	   veïnals	   per	   conèixer	   amb	   precisió	   la	   realitat	   de	   la	  
Rambla	  i	  com	  	  incidir-‐ne.	  Es	  crearà	  un	  grup	  de	  treball	  obert	  per	  decidir	  com	  es	  tractaran	  les	  dades,	  
quines	  dades	  es	  treballaran,	  etc.	  (presentació).	  
	  
Jordi	  Rabassa	  afegeix	  que,	  evidentment,	  el	  full	  de	  ruta	  inicial	  s’ha	  vist	  afectat	  pel	  context	  actual.	  Les	  
mancances	   que	   es	   detectin	   es	   treballaran.	   L’objectiu	   continua	   sent	   la	   centralitat	   de	   la	   cultura.	   El	  
compromís	  amb	  la	  Rambla	  és	  que,	  encara	  que	  no	  hi	  hagi	  una	  inversió	  necessària	  per	  fer	  l’obra	  més	  
gran,	   amb	   actuacions	   com	   ara	   la	   retirada	   dels	   ocellaires	   ja	   es	   farà	   visible	   l’eixamplament	   de	   la	  
Rambla.	  
	  
06. Preguntes	  i	  tancament	  

	  
S’obre	  un	  torn	  de	  preguntes.	  
	  
J.,	  representant	  de	  PTP,	  pregunta	  si	  s’ha	  tractat	  el	  tema	  del	  transport	  públic	  a	  la	  Rambla.	  
	  
F.	  A.,	  representant	  dels	  Artesans	  de	  les	  Rambles,	  vol	  saber	  si,	  a	  part	  dels	  nous	  usos,	  es	  tenen	  en	  
compte	  també	  els	  usos	  tradicionals.	  
	  
Un	  representant	  de	  SOS	  Rambla,	  agraeix	  que	  s’hagi	  convocat	   la	  reunió.	  Tanmateix,	   troba	  a	   faltar	  
que	  no	  s’hagi	  parlat	  amb	  SOS	  Rambla.	  Els	  problemes	  de	  l’habitatge	  i	  del	  comerç	  són	  molt	  greus	  a	  la	  
Rambla,	  especialment,	  arran	  de	  la	  pandèmia	  de	  la	  Covid-‐19.	  El	  barri	  de	  la	  Rambla	  ha	  patit	  molt.	  No	  
hi	  ha	  comerç	  de	  proximitat	   i	  moltes	  botigues	  han	  hagut	  de	  tancar.	  Demana	  que	  es	  treballi	   també	  
aquest	   àmbit	   i	   proposa	   que	   es	   parli	   amb	   els	   propietaris	   dels	   locals	   comercials.	   Valora	   que	  
l’Ajuntament	  ha	  de	  tenir	  una	  actitud	  proactiva	  i	  prendre	  la	  iniciativa	  en	  actuar	  per	  garantir	  que	  els	  
comerços	  i	  els	  habitatges	  siguin	  per	  a	  les	  veïnes.	  
	  
C.	  G.,	  en	  representació	  de	  Asociación	  de	  Estatuas	  Humanas	  de	  las	  Ramblas	  de	  Barcelona,	  intervé	  
pel	   que	   fa	   a	   la	   protecció	   del	   patrimoni	   paisatgístic	   de	   la	   Rambla,	   ja	   que	   no	   es	  menciona	   en	   cap	  
moment	  les	  estàtues	  humanes,	  que	  pertanyen	  i	  són	  patrimoni	  de	  la	  Rambla	  des	  de	  fa	  molts	  anys.	  
Per	  què	  no	  es	  tenen	  en	  compte	  ni	  es	  mencionen	  en	  aquest	  projecte?	  Per	  què	  tampoc	  se’ls	  permet	  
treballar,	  fins	  i	  tot	  tenint	  llicència?	  
	  
T.	  P.,	  representant	  de	  Roca	  en	  Moviment:	  El	  seu	  carrer	  sempre	  té	  problemes	  de	  manteniment	  i	  de	  
neteja.	  
	  
A.	  A.,	  Amics	  de	  les	  Ramblas	  i	  Teatre	  Poliorama:	  Felicita	  a	  tot	  l’equip	  que	  ha	  participat	  en	  el	  Concert	  
de	  Nadal.	  D’altra	  banda,	  a	  causa	  de	  les	  mesures	  sanitàries,	   la	  gent	  que	  espera	  i	  fa	  cua	  per	  anar	  al	  
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teatre	  no	  deixa	  passar	  la	  resta	  de	  vianants.	  Demanen	  una	  pas	  de	  zebra	  davant	  del	  teatre.	  Per	  últim,	  
pregunta	  què	  s’ha	  pensat	  fer	  dintre	  d’aquest	  projecte	  al	  Teatre	  Principal.	  
	  
F.,	  Dones	  Marroquines	  de	  Catalunya:	  Demanen	  que	  es	  tingui	  en	  compte	  la	  multiculturalitat	  que	  és	  
viva	   al	   barri.	   Si	   es	   vol	   fer	   una	   reunió	   amb	   perspectiva	   intercultural,	   han	   de	   trucar	   a	   més	  
associacions.	  
	  
W.,	   Asociación	   de	   Estatuas	   Humanas	   de	   las	   Ramblas	   de	   Barcelona:	   Per	   què	   no	   s’han	   tingut	   en	  
compte	  els	  artistes,	  la	  Fira	  Artesanal	  i	  tot	  el	  col·∙lectiu	  d’art	  de	  carrer	  que	  treballa	  a	  la	  Rambla	  des	  de	  
fa	  molts	  anys?	  
	  
J.	  A.,	  Diari	  El	  Raval:	  El	  procés	  és	  lent	  des	  que	  Km0	  va	  presentar	  el	  projecte.	  Quin	  nivell	  de	  consens	  
polític	  té	  aquest	  projecte?	  
	  
	  
Jordi	  Rabassa	  respon	  algunes	  de	  les	  preguntes.	  	  
	  
Pel	  que	   fa	  al	   transport	  públic,	  està	  previst	  que	  segueixi	  passant	   l’autobús,	  però	  no	  es	  preveu	  cap	  
tramvia.	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  l’àmbit	  cultural,	  es	  tindrà	  present	  comptar	  amb	  SOS	  Rambla.	  	  
	  
Pel	  que	  fa	  a	  altres	  temes	  més	  concrets,	  es	  farà	  una	  reunió	  aviat.	  No	  es	  posa	  en	  dubte	  la	  continuïtat	  
dels	  artesans	  i	  de	  les	  estàtues	  humanes	  de	  la	  Rambla.	  	  
	  
Pel	   que	   fa	   a	   la	   situació	   laboral	   dels	   treballadors	   de	   la	   Rambla,	   des	   del	  Districte	   només	   es	   poden	  
garantir	  les	  activitats	  a	  l’espai	  públic	  que	  puguin	  garantir	  el	  compliment	  de	  mesures	  sanitàries.	  
	  
Està	   previst	   pensar	   com	   es	   dinamitzaran	   totes	   les	   activitats	   perquè	   els	   carrers	   de	   darrere	   de	   la	  
Rambla	  no	  es	  vegin	  afectats.	  Es	  revisarà	  el	  pla	  de	  les	  cues	  per	  tal	  de	  trobar	  una	  solució	  òptima.	  Pel	  
que	   fa	   al	   Teatre	   Principal,	   la	   nova	   propietat	   està	   en	   negociacions	   per	   fer	   un	   altre	   projecte.	  
L’administració	  està	  a	  l’espera	  de	  saber	  en	  què	  consistirà	  aquest	  projecte	  nou.	  
	  
Pel	  que	   fa	  a	   la	   recuperació	  comercial,	   la	  mesura	  de	  govern	   inclou	  moltes	  actuacions	   relacionades	  
amb	   la	  reactivació	  comercial,	   s’han	  programat	  algunes	  de	   les	  negociacions	  amb	  els	  propietaris,	  hi	  
haurà	  baixos	  de	  protecció	  oficial.	  
	  
En	  el	  projecte	  executiu	  sí	  que	  existeix	  consens	  polític.	  Si	  canvia	  l’equip	  de	  govern,	  el	  que	  no	  està	  clar	  
és	  com	  es	  prioritzarà.	  Per	  aquest	  motiu,	  és	  important	  enfortir	  la	  Comunitat	  Rambla.	  
	  
Daniel	   Granados	   afegeix,	   pel	   que	   fa	   a	   la	   visió	   multicultural,	   que	   ja	   s’han	   començat	   a	   pensar	  
possibles	  programes	  de	  ràdio,	   i	   també	  estan	  desenvolupant	  una	  mesura	  de	  govern	  sobre	  cultures	  
populars.	  
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Janet	  Sanz	  explica	  que	   la	  mateixa	  activitat	  comercial	  que	  s’havia	  desenvolupat	  en	  aquest	  barri	  ha	  
demostrat	  cap	  a	  on	  anava.	  Quan	  es	  parla	  de	  nous	  usos	  s’ha	  d’entendre	  que	  l’objectiu	  és	  recuperar	  
els	  usos	  que	  havia	  tingut	  sempre	  la	  Rambla.	  És	  a	  dir,	  reconvertir	  el	  sector	  comercial	  perquè	  tingui	  
relació	  amb	  les	  habitants	  del	  barri.	  
	  
Pel	  que	  fa	  al	  projecte	  del	  Teatre	  Principal,	  l’administració	  està	  pendent	  de	  la	  proposta	  del	  promotor	  
privat.	  Tanmateix,	  haurà	  de	  respectar	  el	  que	  recull	  el	  planejament	  municipal.	  
	  
Per	   últim,	   demana	   la	   participació	   de	   tota	   la	   comunitat	   per	   definir	   com	   vol	   el	   veïnat	   que	   sigui	   la	  
Rambla	  i	  on	  s’inverteixen	  els	  recursos	  que	  hi	  ha.	  
	  
Andreu	  Meixide	  comenta	  que	  les	  reunions	  s’estan	  fent	  amb	  les	  entitats	  d’una	  en	  una,	  i	  que	  encara	  
en	  falten	  moltes.	  Un	  altre	  espai	  per	  participar,	  en	  aquest	  aspecte,	  és	  la	  Taula	  d’Institucions.	  
	  
Per	  últim,	   recorda	   les	   adreces	  electròniques	  per	  preguntes	   i	   que	   l’e-‐mail	   general	  de	   contacte	  del	  
projecte	  Rambla	  és	  lesrambles@bcn.cat.	  
	  
Sense	  més	  comentaris,	  es	  dona	  per	  tancada	  la	  sessió.	  
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Comunitat Rambla es el grup de seguiment del projecte de Transformació de la Rambla creat 
durant procés de participació realitzat per l’equip kmZero. 

Comunitat Rambla ha de ser l’espai de rendició de comptes públiques sobre el desenvolupament 
del projecte i a la vegada de relació entre diferents tipus d’agents implicats directament a la 
Rambla.  

Comunitat Rambla es un grup plural i heterogeni obert a noves incoporacions.  

El compromís a partir del 2021 es convocar la Comunitat Rambla al menys 3 cops a l’any i el convoca 
l’Ajuntament. 

Comunitat Rambles 



3. Transformació  
de dinàmiques: 
Estratègia 
Cultural 
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Projecte general: antecedents 
Durant els anys 2017 i 2018 l’equip 
multidisciplinar kmZero va definir, 
conjuntament amb la Comunitat Rambles, 
l'avantprojecte d’urbanització i les 
estratègies urbanístiques, socials i culturals 
de la futura Rambla amb l’objectiu de 
retornar aquest passeig al veïnat de 
Barcelona i fer-ho conjuntament amb 
agents culturals, socials i econòmics 
implicats. 

El novembre de 2018 l’equip redactor 
presentà a un acte al foyer del Liceu el 
DEA Document d’Estratègies d’Actuació. 



Comunitat Rambles - 14	  de	  gener	  de	  2021 

Trobades i reunions periòdiques 

•  Taula d’Institucions Culturals de La 
Rambla 

•  Sessions amb entitats i comunitats 

•  Jornades Rambla Viva 

Conclusions 

•   Necessitat d’incloure diferents escales en la 
dinamització cultural de La Rambla, combinant 
programació i activitat dels equipaments i 
institucions culturals i d’entitats i comunitats de 
l’entorn. 

•  necessitat de crear un òrgan de participació i 
seguiment transversal amb presència 
d’institucions, entitats i Ajuntament. 

•  Facilitació i potenciació d’activitats culturals a 
l’espai públic 

•  Compromís municipal per facilitar noves 
dinàmiques, coordinar i garantir recursos. 

Estratègia cultural: antecedents  
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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, ajudant a recurperar el caràcter d’excepcionalitat 
quotidiana que ha caracteritzat sempre a aquest emblemàtic passeig, termòmetre 
històric del pols de la ciutat. 

En l’actual context d’impacte social, especialment en les dinàmiques turístiques, 
generat per la Covid-19 s’entèn aquesta preocupació i revitalització de la Rambla a 
través de la cultura de proximitat ja no només com una possibilitat sinó com a una 
oportunitat i a l’hora una urgència. 
  
L’objectiu per tant de l’estratègia cultural per a la transformació de la Rambla es 
doncs potenciar-la com a emblema de la recuperació i reivindicació dret d’ús de 
l’espai públic per part de la ciutadania. 

Estratègia cultural: objectiu 
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Estratègia cultural: desplegament 
Equip Cultura Rambla 
Creat un equip específic per a treballar el desplegament cultural format per persones 
tècniques de Institut de Cultura, Districte de Ciutat Vella i Foment de Ciutat 

Coordinador: Adriano Galante 
Contacte:  culturarambles@bcn.cat  
Ubicació: OCC Oficina Ciutadana de Cultura, baixos de La Virreina 
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Estratègia cultural: desplegament 
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Rambla 
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Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Equip Cultura Rambla 

Linia estratègica d’impuls municipal amb la col·laboració i coproducció d’institucions i 
equipaments culturals, entitats socials i veïnals i altres agents de la Rambla 
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Estratègia cultural: desplegament 
Governança 

Taula 
Institucions 
Culturals 
Rambla 

Reunions  
agents socials  
veïnals, 
culturals 

Comunitat  
Rambla 

2021 

Comunitat  
Rambla 

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 

Comunitat  
Rambla 

Comunitat  
Rambla 

Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Equip Cultura Rambla 

Linia estratègica d’impuls municipal amb la col·laboració i coproducció d’institucions i 
equipaments culturals, entitats socials i veïnals i altres agents de la Rambla 

projectes 
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Estratègia cultural: desplegament 
RÀDIO RAMBLES 
Creació d’un estudi de radio a un quiosc de floristes sense 
ús, que sigui punt de trobada i altaveu de les diverses veus 
de l’univers Rambla 

Programació 
Magazine Cultural mensual (darrer dissabte cada mes) 
Convocatòria pública per programes 

Emissió 
Podcast a Xarxa Radios Comunitàries i a mig termini en 
frequencia FM de betevé 

2021 

Comunitat  
Rambla 

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 

Comunitat  
Rambla 

Inici  
Magazine 
Cultural 
Mensual  

publicació 
convocatòria 
pública 

Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Inici  
Programació  
estable 
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Estratègia cultural: desplegament 
ÀGORES RAMBLA 
Acompanyament i facilitació per a que a diferents espais de la 
Rambla es puguin programar activitats culturals i socials que 
reforcin l’objectiu de vivència veïnal de la Rambla. 

Facilitació de la infraestructura efímera (tarima, cadires, equip 
tècnic...), tràmits administratius, xarxa amb agents de la 
Rambla... 

2021 

Comunitat  
Rambla 

Comunitat  
Rambla 

Taula 
Institucions +  
Reunions 
agents 

Taula 
Institucions +  
Reunions 
agents 

Taula 
Institucions +  
Reunions 
agents 

Taula 
Institucions +  
Reunions 
agents 

Concert Nadal 2020, Poliorama, Amics de la Rambla, “Baixem a la Rambla” 

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 

Exemples d’àgores 
Àgora intantil – Biblioteca Andreu Nin / Pla Teatre  
Àgora flor – amb Amics de la Rambla / Quiosc 
Àgora musical – amb Lareial / Plaça Reial 
I altres acticitats culturals, veïnals, socials... 

Codisseny  coproducció de programació amb institucions  
i col·lectius culturals i socials 
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Estratègia cultural: desplegament 
NOUS ESDEVENIMENTS I PROGRAMES DE CIUTAT 
Facilitar nous esdeveniments culturals de ciutat a la Rambla 
per resituar aquest carrer com a un espai de centralitat cultural.  
Per exemple: La Biennal Ciència i Ciutat, Biennal del 
pensament... 
a més dels ja existents Sant Jordi, Festa Roser... 

Ciència Ciutadana a la Rambla 
Mirada àmplia sobre la cultura (Observatori Rambles) 

2021 

Comunitat  
Rambla 

Comunitat  
Rambla 

Facilitació  
Per activitats 
a Àgores  

Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Taula Institucions 
+  
Reunions agents 

Activitat 
periòdica a 
l’Àgora infantil 
– Andreu Nin 

BCNegra Biennal 
Ciència 

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 

Com.  
Rambla 

Festival Poesia 
Biennal del pensament 
Actes existents: Sant Jordi, Festa Roser, 
Tast a la Rambla... 
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Estratègia cultural: desplegament 
AVANTSALES RAMBLA 
Crear una interlocució directe amb els equipaments per 
poder donar resposta a les seves necessitats i potenciar tant 
la seva programació com les seves infraestructures per a que 
siguin permeables cap a la Rambla i els seus agents 

Exemples d’espais 
•  Hall Liceu 
•  Hall Poliorama 
•  Planta Baixa Palau Virreina 
•  Sala entrada Santa Mònica 
•  Arcs del Palau Moja 
•  Passatge Bacardit 
•  Passatge i Museu Cera 
•  Parròquia M. Deu Betlem 
•  Entrada Ateneu Barcelonès 

Oportunitats 
Òpera comunitària Liceu 
Programació Centre de la Imatge la Virreina 
Programació CC Santa Mònica 
… 
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Estratègia cultural: desplegament 

2020 2021 
nov des gen feb mar abr mai jun jul 

Radio 

Àgores  

Esdeveniment
s 
Ciutat 

Inici 
Magazine 
Cultural 

Magazine 
+ Convocatòria 
pública  
Radio Rambla 

Magazine 
Cultural 

Magazine 
Cultural + 
programació 

Festival 
BCNegra 

Diada 
St Jordi 

Avantsales 

Àgora  
Infantil 
+ altres 

Àgora 
Infantil 
+ altres 

Activitats  
Hall 

Àgora  
Infantil 
+ altres 

Concert  
Nadal 
(baixem  
a la Rambla) 

Àgora  
Infantil  
+ altres 

2021 

Comunitat  
Rambla 

Comunitat  
Rambla 

Taula 
Institucions +  
Reunions 
agents 

Taula 
Institucions +  
Reunions 
agents 

Àgora  Àgora  

Taula 
Institucions +  
Reunions 
agents 

Magazine 
Cultural + 
programació 

Magazine 
Cultural + 
programació 

Àgora  
Infantil 
+ altres 
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Contacte 
Equip Cultura Rambla 
Creat un equip específic per a treballar el desplegament cultural format per persones 
tècniques de Institut de Cultura, Districte de Ciutat Vella i Foment de Ciutat 

Coordinador: Adriano Galante 
Contacte:  culturarambles@bcn.cat  
Ubicació: OCC Oficina Ciutadana Cultura, baixos de La Virreina 



4. 
Transformacions 
físiques 
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Transformació urbana: fites 2021 
Projecte Executiu 
Finalització dels darrers tràmits del projecte executiu de reurbanització per a la seva aprovació inicial 
en CEUiM al febrer 2021 

Inici de retirada dels quioscs d’antics ocellaires 
Prèvia modificació de la normativa de Mercats al respecte i notificació d’inici de tràmit per la retirada 
dels quioscs d’antics ocellaires.  

2021 

Comunitat  
Rambla 

Aprovació 
Inicial 
Projecte 
Executiu 

Notificació 
retirada 
quioscos 
antics 
ocellaires 

Inici 
modificació 
normativa  
Mercats   

Aprovació Inicial Pla d’Usos Rambla 
Aprovació Inicial MPGM protecció habitatge 
Procés d’inici retirada volums d’Antics 
Ocellaires 

ge
n 

feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 

Comunitat  
Rambla 

Comunitat  
Rambla 

Aprovació  
Definitiva 
Projecte 
Executiu 
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Transformació urbana: fites 2021 
Aprovació inicial del Pla d’Usos Rambla 
Pla que ha de permetre aplicar a l’àmbit Rambles els criteris del darrer pla d’usos vigents fent 
especial atenció a les característiques pròpies d’aquest àmbit. 

Aprovació inicial MPGM  
Modificació inicial del Pla General Metropolità amb l’objectiu d’ampliar el grau de protecció a escala 
de ciutat de l’habitatge 

Aprovació definitiva PMU Santa Madrona  
Aprovació que conjuntament amb la realitzada el 2019 de l’àmbit Drassanes/portal de la Pau son 
necessàries pel desenvolupament del projecte executiu de reurbanització. 

2021 

Comunitat  
Rambla 

Aprovació 
Inicial 
Projecte 
Executiu 

Notificació 
retirada 
quioscos 
antics 
ocellaires 

Inici 
modificació 
normativa  
Mercats   

Acord 
d’ordenació 
de terrasses 
i quioscos 

Aprovació Inicial Pla d’Usos Rambla 
Aprovació Inicial MPGM protecció habitatge 
Procés d’inici retirada volums d’Antics 
Ocellaires 

ge
n 

feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 

Comunitat  
Rambla 

Comunitat  
Rambla 

Aprovació  
Final 
Projecte 
Executiu 



5. Observatori 
Rambles 
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Observatori Rambles 
Objectiu 
L’Observatori Rambles té l’objectiu de disposar de dades específiques de la Rambla per conèixer amb precissió la 
seva realitat per tal d’avaluar i si cal poder incidir sobre els seus canvis 

Dades 

nombre vianants a la Rambla  
(proporció turistes i locals) 

2019  
Rambla Pre-covid 

2020 
Rambla Post-covid 

Exemples: 
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Observatori Rambles 

2021 

Comunitat  
Rambla 

Reunió  
Grup Treball 
l’Observatori 

Inici 
Observatori 
Rambles 

Presentació  
Desplegament  
Observatori Rambles 

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des 

Comunitat  
Rambla 

Comunitat  
Rambla 

Reunió  
Grup Treball 
l’Observatori 

Participació 
L’Observatori Rambles té la voluntat de ser un espai de 
treball compartit i participat per professionals i veïnat de la 
Rambla.  

Per a tal efecte es vol constituir un Grup de Treball 
Observatori Rambles per desplegar conjuntament aquesta 
iniciativa amb convocatòria trimestral.  

Contacte: lesrambles@bcn.cat 

Imatge de l’oficina Ciència Ciutadana Bcn 

Reunió  
Grup Treball 
l’Observatori 



6. Preguntes i 
tancament 



Gràcies per la vostra col·laboració! 

ajuntament.barcelona.cat/lesrambles/ 
lesrambles@bcn.cat 


