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Ordre del dia: 

01. Benvinguda 

02. Calendari Comunitat Rambla 

03. Projecte Cultural: Àgora Rambles 

04. Esdeveniments propers 

05. Millores de manteniment 

06. Retirada ocellaires i altres elements 

07. Habitatge 

08. Torn preguntes i tancament  

 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

01. Benvinguda 

Jordi Rabassa, Regidor de Ciutat Vella i de Memòria Democràtica, dóna la benvinguda a la sessió i 

introdueix a Daniel Granados, Delegat de Drets Culturals. 

 

Es disculpa Janet Sanz, Tinenta d’Alcaldia d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

 

 

02. Calendari Comunitat Rambla 

Comunitat Rambla és el grup de seguiment del projecte de Transformació de la Rambla creat durant 

el procés de participació realitzar per l’equip de KmZero.  

 

Comunitat Rambla ha de ser l’espai de rendició de comptes públiques sobre el desenvolupament del 

projecte i, alhora, de relació entre diferents tipus d’agents implicats directament a la Rambla.  

 

Comunitat Rambla és un grup plural i heterogeni obert a noves incorporacions. 

 

El compromís a partir de 2021 és convocar la Comunitat Rambla al menys 3 vegades l’any, a través 

de l’Ajuntament.  

 

 

03. Projecte cultural: Àgora Rambles 

Daniel Granados, Delegat de Drets Culturals de l’Ajuntament de Barcelona, explica el projecte 

cultural d’Àgora Rambles. 

 

Àgora Rambles és el projecte sota el qual s’està desplegant la línia cultural de les Rambles i s’està 
desenvolupant mà a mà entre l’ICUB, Districte i Foment de Ciutat. El concepte d’àgores el que cerca 
és desenvolupar l’activitat cultural a la via pública, apropant-la a la ciutadania. Hi ha plantejades 
diferents àgores temàtiques, fins a dia d’avui s’han definit i desenvolupat tres: Àgora Ràdio Rambles, 
Àgora Infantil i Àgora Musical. També hi ha dues actualment en prova pilot: Àgora Tertúlia i Àgora 
Moviment.  

 Reunió Comunitat Rambles 
 19 de juliol de 2021 
 Sessió en línia 
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Àgora Ràdio Rambles. Va ser la primera de les àgores, es va rehabilitar un antic quiosc de floristes 

i s’ha habilitat com un node de ràdio, des d’on s’emeten diferents programes radiofònics, en format 

podcast online. Hi ha 16 programes estables actualment, i està obert a més propostes. No està 

orientat com un mitjà de comunicació oficial o institucional, sinó que està plantejat com un espai de 

trobada dels agents de les Rambles.  

 

Àgora Infantil. Aquest espai s’ha desenvolupat en col·laboració directa amb la biblioteca del Gòtic 

Àgora Musical. Consisteix en programació infantil i familiar al Pla del Teatre, un parell d’espectacles 

mensuals. S’ha habilitat l’espai en els moments puntuals de programació per un aforament d’unes 

50-60 persones. El repte actual és involucrar més agents en aquests espectacles infantils i familiars. 

 

Àgora Musical. Està sent un esforç de coordinació important, ja que és l’àgora que més volum de 

públics i d’infraestructura requereix. Consisteix en diferents esdeveniments de format musical que es 

celebren a la plaça Reial. Es va detectar prèviament que hi havia diferents agents que estaven 

interessats en crear programació musical a aquest espai, i l’Àgora Musical va respondre a aquesta 

demanda. Es preveu fer una cinquantena de concerts en els propers mesos, en el marc d’aquesta 

àgora.  

 

Àgora Tertúlia (pilot). La prova en qüestió ha estat un espai de debat organitzat pel CCCB, en 
col·laboració amb l’entitat SOS Rambla, a l’espai públic. En aquest cas, s’ha portat a terme davant 
del Cafè Moka, un dels punts més estrets de la Rambla, i el que es vol avaluar és com portar a 
terme activitats a la via pública en aquests espais més estrets, cercant una quotidianitat en els usos. 
La valoració és positiva, el format ha funcionat.  
 

Àgora Moviment (pilot). Programació a la via pública d’activitats impulsades per les entitats de ball i 

dansa de l’entorn de La Rambla. 

 

R. M. G., de Gent Gran del Gòtic, sobre les Àgores Ràdio i Musical, valora que estan generant 

dinàmiques molt positives pels agents de La Rambla, estan sent espais aglutinadors. Sobre la prova 

pilot de l’Àgora Moviment, assenyala que ha estat un èxit i la gent gran del Gòtic està molt contenta 

del resultat.   

 

F., de SOSRAMBLES, sobre l’Àgora Tertúlia, explica com s’ha desenvolupat la prova pilot i valora 

que ha estat positiu, encara que va faltar algun tipus de planell informatiu sobre l’activitat que 

s’estava portant a terme, un recurs visual a l’espai de l’activitat.  

 

P. F., de la Plaça Reial, sobre l’Àgora Musical, encoratja a les entitats de l’entorn de Les Rambles 

per apuntar-se al màxim d’Àgores possibles, per tornar a posar La Rambla, El Gòtic i Ciutat Vella en 

la mirada dels barcelonins i barcelonines. La veïna explica com s’està desenvolupant l’Àgora Musical 

i els diferents agents que hi ha a la Plaça Reial.  

 
 
Sobre l’apunt de l’Àgora Tertúlia, Andreu Meixide respon que s’ha demostrat que, tenint en compte 

les actuals condicions sanitàries, es pot desenvolupar adequadament un esdeveniment cultural amb 

al voltant de 20 persones. Assenyala que es tenen en compte els comentaris sobre la difusió i 

comunicació de les activitats.  

 

Jordi Rabassa agraeix les intervencions i indica que des de Districte i des de l’ICUB s’està fent un 

esforç important perquè les àgores culturals funcionin bé. És el projecte capital de transformació de 

Les Rambles, de modificació d’usos, de recuperació pels barcelonins i barcelonines i està sent una 
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aposta en ferm.  

 

Daniel Granados se suma a les paraules del Regidor. Afegeix que la política pública no només la fa 

l’administració, sinó que hi ha una sèrie d’agents socials i comunitaris que són imprescindibles. El 

futur d’aquest projecte passa per la implicació de les entitats i institucions culturals de la ciutat.  

 

 

04. Esdeveniments propers 

Andreu Meixide, coordinador del projecte Rambla, presenta els grans esdeveniments que tindran 

lloc en l’entorn de La Rambla els propers mesos. 

 

La Mercè, el 23 de setembre, que és la festa de la ciutat.  

 

Inauguració de la temporada del centre d’art Santa Mònica, el 24 de setembre.  

 

X. M., d’Amics de la Rambla, explica que la Festa del Roser, la Festa Major de la Rambla, juntament 

amb el Tast a la Rambla, se celebraran entre el 29 de setembre i el 3 d’octubre. Valora positivament 

tenir durant aquells dies una doble activitat a La Rambla, que pot atreure molt públic barceloní. 

D’altra banda, sobre la Festa de La Mercè, demana que l’Ajuntament torni a creure en el centre com 

a espai per organitzar esdeveniments culturals. El veí valora que és molt important que La Rambla 

recuperi aquest paper d’eix central de les festes i esdeveniments culturals de ciutat.  

 

Andreu Meixide assenyala que el cap de setmana del 15-17 d’octubre, dins de la Setmana de 

l’Alimentació Sostenible de Barcelona, se celebrarà una bateria d’activitats a La Rambla, totes 

vinculades a aquesta mirada cap a l’alimentació sostenible.  

 

També a l’octubre, el dia 28, s’inaugura el Festival Raval(s), impulsat des de la Fundació Tot Raval.  

 

P. F., de la Plaça Reial, en resposta a la intervenció d’Amics de la Rambla, assenyala que per La 

Mercè hi hauran activitats a la Plaça Reial. X. M. respon que té constància d’aquestes activitats, 

però estava comparant quan tot passava a La Rambla, mentre que ara només es desenvolupaven 

algunes activitats.  

 

Jordi Rabassa valora que s’ha de trobar un equilibri en repartir les diferents activitats als diferents 

territoris de la ciutat perquè tota la ciutadania la pugui gaudir, però sense oblidar el centre.  

 

 

05. Millores de manteniment 

Andreu Meixide, coordinador del projecte Rambla, presenta les millores de manteniment que s’han 

portat a terme o es farà properament durant aquest 2021.  

 

 Substitució del paviment. 

o Fer contracte per a fer canvi de peces del paviment en pitjor estat per valor de 

150.000 €.  

o Pendents d’adjudicació a l’empresa licitadora i previsió d’obres de canvi del 

paviment des d’octubre a finals de desembre del 2021. Les obres no poden ser 

abans perquè no hi ha estoc del paviment, s’ha de fabricar. 

 Manteniment de la calçada. 

o Reparacions puntuals realitzades durant el maig. 
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o Reasfaltat general previst pel primer trimestre de 2022.  

 Reforç enllumenat. 

o A finals de 2020 es va realitzar la reparació de totes les bombetes foses de la 

Rambla. 

o Instal·lats els nous punts de llum al número 105 de la Rambla. El Departament 

d’Enllumenat està estudiant com alimentar-lo (no pot ser per l’església Betlem).  

o Col·locades dues noves columnes d’enllumenat al Pla de l’Ós.  

o S’està estudiant la possibilitat de passar de sodi a LED el Portal de Santa Madrona i 

Drassanes, en funció de l’avaluació del canvi previ a carrer d’Om.  

o Nou enllumenat sota la marquesina del centre d’Arts de Santa Mònica.  

 Actuacions espais verds. 

o Al novembre de 2021 es realitzarà la plantació dels escocells buits de la Rambla. 

o Al quart trimestre de 2021 es faran millores als parterres de Rambla Santa Mònica: 

redisseny de les plantacions del parterre central amb plantació de noves arbustives i 

flor, noves plantacions al parterre front l’entrada del Museu Marítim, millora de la 

plantació del parterre tancat front l’antiga foneria de canons.  

o Realitzada la intervenció sobre el parterre llarg del passeig de Josep Carner, front la 

façana del Museu Marítim.  

o La propera poda dels arbres de la Rambla està prevista a l’hivern de 2023-2024.  

 

 

06. Retirada ocellaires i altres elements 

Jordi Rabassa presenta diferents informacions sobre la retirada dels ocellaires i altres elements de 

La Rambla. 

 

 Retirada dels ocellaires. 

o S’ha realitzat un canvi en la normativa de Mercats per a poder fer la tramitació de la 

retirada.  

o Està en estudi un projecte de costos i re-pavimentació dels espais guanyats a La 

Rambla.  

o A mitjans de desembre, si es desestima el recurs de reposició, caldrà veure si 

s’interposa recurs contenciós per actualitzar el calendari de retirada dels volums. 

 Retirada de les cabines telefòniques. 

o S’ha realitzat durant el mes de maig la retirada de 9 cabines telefòniques en desús.  

 

X. M., d’Amics de la Rambla, assenyala que a mitjà i llarg termini s’haurà de contemplar retirar el 

màxim de cabines possibles, encara que funcionin, ja que el seu ús és residual. Sobre els ocellaires, 

demana molta valentia i fermesa a l’administració per decidir la seva retirada, i recuperar aquests 

espais públics.  

 

 

07. Habitatge 

Jordi Rabassa, sobre habitatge, explica que durant els mesos d’octubre a desembre s’impulsarà 

una prova pilot, una campanya porta a porta, de suport als llogaters. Es visitaran 64 edificis 

residencials (652 habitatges) amb informadors per a conèixer la situació dels contractes de lloguer i 

oferir assessorament en el coneixement dels seus drets i deures, especialment en els casos de 

vulnerabilitat residencial. 

 

Aquesta campanya està coordinada entre Districte i la Gerència d’Habitatge de Barcelona, i parteix 
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de la feina feta pel Cens Rambla 2019, del GESOP. Es contempla com a prova pilot i es pot 

extrapolar a l’àmbit de ciutat si els resultats són positius.  

 

D’altra banda, continua la mirada especial des de Districte per a poder aplicar a un àmbit ampliat de 

Les Rambles l’eina de tanteig i retracte, per a fer efectiva la compra d’immobles, amb l’objectiu 

d’augmentar el parc públic d’habitatge.  

 

S’està desenvolupant un Pla d’Usos específic per La Rambla, que reguli les activitats i usos que es 

fan, integrat i alineat amb el criteris del Pla d’Usos vigent de Ciutat Vella. Es preveu que l’aprovació 

inicial serà a l’octubre, i l’aprovació definitiva a finals d’any.  

 

Finalment, des de l’Àrea d’Ecologia Urbana s’està treballant en l’àmbit de ciutat en una modificació 

del Pla General Metropolità per ampliar el grau de protecció als habitatges. Es facilitarà més 

informació en futures sessions de Comunitats Rambles.  

 

 

08. Torn preguntes i tancament 

 

S’obre un torn de preguntes. 

 

F., de SOSRAMBLES, demana estendre aquest model de Cultura Rambles, que afecta 

exclusivament a la cultura, a altres àmbits de la vida, com l’habitatge, el comerç, l’oci i la seguretat.  

Turisme. El veí fa una reflexió sobre l’onada turística i valora que la degradació que l’acompanya no 

ha canviat res des d’abans de la pandèmia. Un element que no contribueix a la millora és el lavabo 

públic que s’ha instal·lat al costat de Ràdio Rambles. Valora que és un lavabo per esdeveniments 

puntuals, però no està en condicions perquè estigui ni permanentment ni temporalment a La 

Rambla.  

 

X. M., d’Amics de la Rambla, se suma a les paraules sobre el lavabo públic. Valora que un lavabo 

públic és necessari, però en les condicions adequades; en qualsevol cas, aquest s’hauria d’eliminar. 

Sobre la il·luminació, celebra que s’hagi avançat, però s’han de coordinar les il·luminacions 

particulars, privades, amb les públiques, no només per gaudir de La Rambla a les nits, sinó també 

per seguretat. En relació amb la seguretat, afegeix que hi ha dos punts que sumen a la sensació de 

seguretat: la presència policial i la neteja. Per últim, explica una activitat que s’ha desenvolupat des 

d’Amics de la Rambla, Baixa a la Rambla, durant el mes de juny, en la qual s’han celebrat diferents 

esdeveniments culturals, festius i gastronòmics.  

 

J. A., sobre la situació del lavabo públic, valora que s’han de tenir de públics a La Rambla, sempre i 

quan hi hagi activitat a la via pública, com és el cas de Ràdio Rambles. D’altra banda, assenyala que 

les entitats estan organitzant moltes activitats entre setmana, i que a tothom li agrada tenir el cap de 

setmana lliure, però s’haurien d’intensificar les activitats culturals els caps de setmana, ja que és 

quan els barcelonins i barcelonines tenen més temps per venir a La Rambla. 

 

T. G., de Drap-Art, indica que estan participant a Ràdio Rambles, amb el sector jove de Drap-Art 

amb un magazine cultural, i ja s’ha fet un programa. Valora que està sent una bona eina per donar a 

conèixer activitats dels joves artistes del barri. Assenyala també que des de que ha s’ha aturat 

temporalment l'especulació turística s’ha vist una progressiva tornada de gent jove al barri. Arrel de 

la col·laboració amb la UB al festival de l'any passat, l’entitat està en contacte amb joves artistes que 

han vingut a viure al barri i li estan donant nova vida. 
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Jordi Rabassa respon a les intervencions: 

 

Sobre la possibilitat de crear espais com les àgores culturals per la resta d’àmbits, com el comerç o 

la seguretat, valora que és una possibilitat real, però hauria de veure’s si és el format adequat.  

 

Sobre el lavabo públic, és provisional i no es quedarà a Les Rambles. S’està buscant un espai per 

tenir un lavabo públic fixe i en millors condicions, per exemple a una parada de flors, però de 

moment s’està treballant en aquesta línia. Tindrà a veure també la futura contracta de neteja de l’any 

vinent. 

 

Sobre seguretat, valora que hi ha diversos dispositius de GUB dedicats exclusivament a La Rambla i 

els fets delictius coneguts no estan per sobre de la normalitat. També hi ha presència policial dels 

Mossos d’Esquadra, tot i que en el seu cas són operatius relacionats amb l’antiterrorisme. 

 

En relació amb el Baixa a la Rambla, el Regidor valora positivament el seu desenvolupament i 

celebra poder disposar d’iniciatives culturals i gastronòmiques al territori.  

 

Sobre l’activitat cultural els caps de setmana, és cert que es concentra més de dilluns a divendres, 

però també tenim esdeveniments culturals de divendres a diumenge.  

 

En relació amb una intervenció que s’ha fet al xat, sobre edificis buits i habitatge, es pren nota des 

de Districte. Cal dir que el propietari ha de mostrar-se a favor de vendre la seva propietat, com a 

administració no es pot obligar.  

 

T. R., veí de La Rambla, explica que a les nits hi ha problemes de seguretat i soroll. Reconeix que hi 

ha presència policial, però no hi ha prou sensibilitat en relació amb el soroll, sobretot a les nits. Són 

exemples els punts de prostitució. Hi ha veïns i veïnes que marxen de La Rambla perquè no poden 

dormir. Sobre els lavabos públics, assenyala que és totalment necessari disposar-ne, i planteja que 

hi ha uns lavabos antics en desús a la plaça del Teatre.   

 

P., sobre els lavabos de la plaça del Teatre i els que hi ha al carrer Lancaster, planteja que s’hauria 

de revisar la seva continuïtat perquè generen moltes molèsties als veïns. Sobre els lavabos públics 

que hi ha als diferents equipaments públics de La Rambla, així com a espais privats, s’hauria 

d’indicar l’horari d’obertura. Això podria ser part de la solució, tot i que la idea que ha plantejat el 

Regidor dels floristes és una bona idea. Sobre il·luminació i coordinació entre agents públics i 

privats, indica alguns espais que s’haurien de revisar perquè no estan ben il·luminats, com és el cas 

del Liceu, l’edifici dels Paraigües, entre altres. Sobre l’estudi dels habitatges de La Rambla que s’ha 

presentat, valora que és incomplert i que no es tenen en compte edificis mixtos, on hi ha gent que hi 

viu i pisos desocupats, i altres situacions particulars. També cal dir que l’estudi no ha de quedar-se 

amb els edificis que la seva façana dóna a La Rambla, ja que la major part de l’habitatge de La 

Rambla està en els carrers paral·lels a aquesta.  

 

R. S., veïna de La Rambla, reitera que el soroll a les nits és problemàtic i no deixa descansar als 

veïns i veïnes.  

 

M., de la Biblioteca Gòtic – Andreu Nin, assenyala que els lavabos de la plaça del Teatre tenen dos 

problemes. En primer lloc, el tipus de contracte que té, que obre a les 14:00h, totalment enfocat a 

turistes. En segon lloc, no són lavabos accessibles. També cal dir que la neteja és deficient. S’ha de 

cercar un espai adequat per instal·lar uns lavabos públics, amb neteja i manteniment.  
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Jordi Rabassa respon a les intervencions: 

 

Sobre els lavabos públics, assenyala que el Districte de Ciutat Vella és l’únic Districte que té lavabos 

“auto-rentables”, que es renten automàticament després de cada ús. Es va fer una aposta durant el 

darrer mandat per aquest format, però es va licitar el nou concurs, l’empresa que gestionava aquests 

lavabos va perdre i ha presentat un recurs contenciós. Per tant, aquests lavabos no els tenim i 

provisionalment s’han substituït per aquests polycleans. Respecte als lavabos de plaça del Teatre, 

efectivament no són accessibles i l’horari no és l’adequat. Es revisarà tècnicament la contractació 

vigent.  

 

Sobre el soroll a les nits, el Regidor es mostra d’acord i assenyala que s’ha transmès als cossos 

policials la necessitat de què els veïns i veïnes descansin a les nits. Explica que un problema amb el 

qual es troben els cossos policials és que les mesures sancionadores no funcionen perquè, 

majoritàriament, les persones que causen aquestes molèsties són turistes que estan de pas per la 

ciutat. En qualsevol cas, es reforçarà la presència policial en aquells punts que els veïns i veïnes 

han esmentat. 

 

Sobre les il·luminacions, molts dels espais que s’han esmentat realment no són espais privats, sinó 

que són recursos públics d’altres administracions. Com a Districte es treballarà amb aquestes 

administracions per veure si es pot solucionar. 

 

Sobre habitatge, el Regidor assenyala que es tenen en compte els carrers paral·lels a La Rambla i 

en aquest porta a porta que es farà s’haurà de veure com s’atenen aquestes situacions particulars 

les quals el veí plantejava. Una possibilitat és que l’equip del porta a porta contacti amb el veí que ha 

comunicat aquestes particularitats, perquè es tinguin en compte a l’hora de visitar a les persones 

amb aquestes necessitats.   

 

Sense més comentaris, es dona per tancada la sessió. 



Comunitat 
Rambles 
19 de juliol de 2021 



Índex 
1.  Benvinguda 
2.  Calendari Comunitat Rambles 
3.  Projecte Cultural: Àgora Rambles 
4.  Esdeveniments propers 
5.  Millores de manteniment 
6.  Retirada ocellaires i altres elements 
7.  Habitatge  
8.  Torn preguntes i tancament 

2	  



1.  
Benvinguda 



2.  
Calendari 
comunitat 
Rambles 



Comunitat Rambles - 19	  de	  juliol	  de	  2021 

2021 

Comunitat  
Rambla 

Comunitat  
Rambla 

Comunitat  
Rambla 

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

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.  
Projecte cultural:  
Àgora Rambles 



Estratègia cultural: ÀGORA RAMBLES 

Àgora Rambles es una 
estratègia viva per a 
facilitar i potenciar 
l’activitat cultural a la 
Rambla que l’apropi al 
seu veïnat directe i de la 
ciutat.	  
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Comunitat Rambles - 14	  de	  gener	  de	  2021 

Estratègia cultural: ÀGORA RÀDIO 



Comunitat Rambles - 14	  de	  gener	  de	  2021 

Estratègia cultural: ÀGORA INFANTIL 
Organitza:  Biblioteca Andreu Nin 



Estratègia cultural: ÀGORA MUSICAL 
Organitza:  AAC La Reial, El Gran Teatre del Liceu, Festival Mas i Mas,  
Escoles de música del Districte 
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Estratègia cultural: ÀGORA TERTULIA (pilot) 
Organitza:  SOS Rambla, CCCB Dia Orwell 
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Estratègia cultural: ÀGORA MOVIMENT  (pilot) 
Organitza:  Casal Gent Gran Pati Llimona, el Barri Gòtic 
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Estratègia cultural: ÀGORA RAMBLES 

Actives 
Àgora Radio 
Àgora Infantil 
Àgora Musical 	  

Per activar 
Àgora Tertulia 
Àgora Ciència  
Àgora Moviment 	  

Àgora Flor 
Àgora Periodisme 
Àgora Art  ...	  

2021 

Comunitat  
Rambla 

Comunitat  
Rambla 

Àgora Radiofònica: Radio Rambles 

Taula Institucions 
+  
Taula Entitats 

Taula Institucions 
+  
Taula Entitats 

Taula Institucions 
+  
Taula Entitats 

Taula Institucions 
+  
Taula Entitats 

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

Àgora infantil: Pla del Teatre 

Àgora musical: Plaça Reial 
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4. Esdeveniments 
propers 



Setembre 

La Mercè  (23/09) 

Inauguració Temp. Santa Mònica (24/09) 

Octubre 

Festa del Roser + Tast a la Rambla  
/ Amics de la Rambla (29/09 - 03/10) 

Setmana Alimentació Sostenible 
/ Comissionat Setm. Alim. (15-17/10) 

Inauguració Festival Raval(s) 
 / Fundació Tot Raval (28/10) 

DINAMITZACIÓ: PROPERS MESOS 
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5.  
Millores de 
manteniment 



Substitució paviment  

!  Fer contracte per a fer canvi peces paviment en 
pitjor estat per valor de 150.000 euros. 

!  Pendents d’adjudicació a l’empresa licitadora i 
previsió obres de canvi paviment des d’octubre a 
finals desembre. No pot ser abans perque el 
paviment s’ha de fabricar, no hi ha estoc.  

Manteniment calçada 

!  Reparacions puntuals realitzades durant maig. 

!  Reasfaltat general previst pel primer trimestre 
2022. 

Mesures millores 2021: millora paviments	  
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Comunitat Rambles - 14	  de	  gener	  de	  2021 

•  A finals de 2020 es va realitzar la reparació de 
totes les bombetes foses de la Rambla. 

•  Instal·lat els nou punt de llum a Rambla 105 i el 
Departament d’Enllumenat està estudiant com 
alimentar-lo (no pot ser per l’esglèsia Betlem).  

•  Col·locades 2 noves columnes d’enllumenta al 
Pla de l’Òs 

•  Portal de Santa Madrona i Drassanes, s'està 
estudiant la possibilitat de passar de sodi a LED, 
en funció de’avaluació del canvi previ a c/Om i 
Portal Santa Madrona/Drassanes, que son iguals. 

•  Nou enllumenat sota marquesina Arts Santa 
Mònica 

Mesures millores 2021: reforç enllumenat	  
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•  Al Novembre del 2021 es realitzarà la plantació 
de les falles de la Rambla (escocells buits). 

•  Al quart trimestre de 2021 millores als parterres 
de Rambla Santa Mònica:  

    - Redisseny de les plantacions del parterre central    
      amb plantació de noves arbustives i flor.  
    - Noves plantacions al parterre front la entrada del   
       Museu Marítim. 
    - Millora de la plantació del parterre tancat front  
       l'antiga foneria de canons. 

•  Realitzada intervenció sobre el parterre llarg del 
Passeig Josep Carner (front la façana del Museu 
Marítim) 

•  La propera poda dels arbres de la Rambla està 
prevista a l'hivern 2023-2024. 

Mesures millores 2021: actuacions espais verds	  



6.  
Retirada 
exocellaires  
i altres 
elements 
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Retirada ocellaires  
!  Realitzat canvi normativa de Mercats per a poder 

fer la tramitació de la retirada 

!  En estudi projecte de costos i repavimentació dels  
espais guanyats a la Rambla 

!  A mitjans desembre si es desestima recurs de 
reposició, caldrà veure si s’interposa recurs 
contenciós per actualitzar el calendari de retirada 
dels volums 

Mesures millores: elements urbans	  

Retirada cabines  
!  Realitzades el mes de maig la retirada de  
     9 cabines telefòniques en desús 



7.  
Habitatge 



Habitatge 

	  	  

Campanya pilot d’acompanyament a 
llogaters (octubre-desembre) 

Inici d’una campanya pilot proactiva porta a porta als 
64 edificis residencial (652 habitatges) amb 
informadors per a conèixer l'estat de situació dels 
contractes de lloguer i oferir assessorament en el 
coneixement dels seus drets i deures, especialment 
en els casos de vulnerabilitat residencial. 

Aquesta campanya coordinada entre Districte i 
Habitatge de l’Ajuntament, parteix de la feina feta 
del Cens Rambla 2019 pel GESOP i es contempla 
com a prova pilot a nivell de ciutat.   
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Habitatge i usos 

  
  

Pla d'Usos La Rambla 
Desenvolupament del Pla d'Usos específic per La 
Rambla aplicant els criteris del Pla d'Usos de 
Ciutat Vella vigent. Aprovació inicial prevista 
octubre i definitiva a finals d’any. 

MPGM Habitatge  
Modificació del Pla General Metropolità per ampliar 
el grau de protecció als habitatge a escala ciutat. 

Tanteig i retracte 
Continua la mirada especial per a poder aplicar a 
un àmbit ampliat de Rambla aquesta eina de ciutat 
per a fer efectiva la compra d'immobles per 
augmentar el parc públic d'habitatge. 
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8.  
Preguntes i 
tancament 



Gràcies! 

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


