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Reunió Comunitat Rambles 

Dilluns 14 d’abril a les 18:00 

Sessió presencial: Espai 4 del Palau de la Virreina 

Assistència: 43 persones. 

 

 

Ordre del dia: 

01. Benvinguda 

02. Obres a la Rambla durant 2022 

03. Estratègia Cultural 

04. PEIMU Teatre Principal 

05. Porta a Porta Habitatge 

06. Torn de preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

 

01. Benvinguda 

El Regidor del Districtie Jordi Rabassa, presenta la sessió de Comunitat Rambla. Ens presenta 

amb qui comparteix taula, Daniel Granados, delegat de drets culturals de l’Insitut de Cultura de 

Barcelona, Andreu Meixide, de Foment de Ciutat com a coordinador del Projecte Rambla, i també 

als representants de BIMSA el Sr. Ignasi de Moner i el Sr. Carles Teixidó. Posteriorment presenta 

l’ordre del dia i fa un repàs de les millores físiques que s’han realitzat a durant el 2021 així com les 

previstes durant el 2022. El Regidor, posa especial èmfasi en els tràmits per recuperar les claus i la 

propietat de les antigues parades dels ocellaires gestionat amb les persones que tenien la concessió 

per tal de procedir a l’enderroc d’aquestes i la repavimentació d’aquest espai generat. 

*tota la informació de les millores físiques es troba a la presentació adjunta  

 

 

02. Obres a La Rambla durant 2022 – Reurbanització Tram 1 

Entre l’Ignasi i el Carles, expliquen les característiques d’aquest primer tram (Colom-Sta. Madrona) 

de reurbanització de la Rambla 

- La zona de passeig es fa més gran i ample 

- Es generen unes bosses d’espais jugables. 

- També és genera més espai verd 

Les obres d’aquest tram estan calendaritzades  fins al 24 de març de 2024 

*tota la informació detallada sobre la reurbanització del tram 1 es troba a la presentació adjunta. 

 

 

03. PEIMU Teatre principal 

Regidor de Districte, explica el Pla de Millora que durà a terme la propietat del Teatre Principal a 

través d’uns inversors que volen crear un centre cultural d’exposicions i de cultura immersiva. 

Explica també el canvi de catalogació que farà l’ajuntament a demanda de la propietat, el Teatre 

Principal passarà a tenir una catalogació de espai cultural exclusivament, enlloc de cultural i 

esportiva, i una pista sense catalogar però amb ús esportiu de la Barceloneta passarà a tenir la 

catalogació d’espai esportiu. 
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04. Estratègia Cultural 

Daniel Granados explica com s’ha utilitzat la cultura per recuperar la Rambla tant per als veïns i 

veïnes com a espai de centralitat en els usos de la ciutat per la resta de població de Barcelona. 

També fa un repàs de com han funcionat les diferents Àgores (radiofònica amb Radio Rambles, 

Musical a la plaça Reial i Infantil al Pla del Teatre) i ressaltarà la necessitat de generar sinergies amb 

els grans equipaments que hi ha a La Rambla, com a creadors de cultura també cap a l’exterior. 

Comenta també que ara s’obre una nova etapa de consolidació del projecte amb la licitació per 

configurar el nou equip de Cultura Rambla. 

*tota la informació del funcionament i resultats de les àgores es troba a la presentació adjunta 

 

 

05. Porta a Porta Habitatge 

Andreu Meixide, explica en que consisteix el projecte. On parelles d’informadors aniran porta a 

porta per detectar les persons que hi viuen de lloguer i poder oferir l’Ajuntament proactivament 

informació respecte als seus drets com a llogateres a l’hora que es detecten possible casos 

d’assetjament immobiliari i pisos buits per intentar mobilitzar-los per a la borsa d’habitatge social. 

*El detall del projecte de Porta a Porta pels drets dels llogaters es troba a la presentació adjunta 

 

06. Precs i preguntes 

 

D. de Estàtues Humanes, pregunta pel procés de les obres, la seva durada i la col·locació que és 

farà de les estàtues humanes de les rambles. Pregunta també qui  substituirà els quioscos dels 

antics ocellaires. 

 

Regidor J. Rabassa, apunta que la nova ubicació ja sigui temporal o permanent es treballarà amb 

el col·lectiu arribat el moment. Apunta també que ningú es “quedarà” a l’espai dels quioscos del 

antics ocellaires, que van a terra per guanya espai públic. 

 

Toni (Teatre Poliorama) pregunta a BIMSA les diferents qüestions: 

- No veu que en les noves bosses d’espais jubables i polivalents hi hagi espai per fer activitats 

culturals, només hi veu massa bans i cadires i arbres. 

- Vol saber si s’ha tingut en compte la proposta del “passeig de les estrelles” en la confecció 

del projecte. 

- Vol saber amb qui ha d’interlocutar, per tal de desenvolupar la seva proposta de “La Rambla 

Medieval, Ramblejant per la Història”... 

 

Regidor J. Rabassa, remarca que la Rambla és un passeig, i que es mantingui com a tal és la 

voluntat. Però comenta que amb la nova reurbanització és generen 3 espais majors on hi “poden 

passar coses”. Comenta que no instal·laran grans coses (tipus escenari o amfiteatre) però es 

comprometen a que si reben propostes donaran suport amb la instal·lació si cal de tarima, cadires 

etc... 

Comenta també que els referents seran aquest nou equip de Cultura Rambla. 

En quan a la proposta del Passeig de les Estrelles, comenta que no sap com ha quedat el tema però 

que es pot mirar i treballar. 
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Carles Teixidó (BIMSA) vol posar en valor el gran eixamplament de la rambla en aquest tram 1 de 

reurbanització i que tot i que potser en la diapositiva de la presentació no s’aprecia en justa manera, 

es creen uns espai bastant grans per a desenvolupar-hi activitats. 

 

Eduard (SOS Rambla) li preocupa que ens substitució dels ocellaires s’instal·lin terrasses de bars. 

Pregunta també pel projecte que es farà al Principal, considera que amb les explicacions del regidor 

no s’acaba d’entendre. I per últim vol saber si s’està treballant per evitar pisos buits i espais buits 

com al foneria de canons a la rambla. 

 

Regidor J.Rabassa respon que no es faran terrasses sinó que serà espai de bancs i cadires 

públiques. 

Considera també que la millor manera de parlar del projecte cultural del Teatre Principal és amb els 

promotors que ho desenvoluparan ja que és una iniciativa privada i no és un projecte de l’ajuntament 

i que en qualsevol cas se’ls reclamarà a la propietat privada que ho expliquin públicament. Per últim 

comenta que amb els pisos vuits s’ha de seguir treballant i que amb el projecte Porta a Porta podran 

incrementar la detecció. En quan a la foneria de canons, comenta que es de la generalitat i que ha 

intentat molts cops si en volen fer alguna cosa i mai en treu resposta. 

 

Fernando (SOS Rambla), felicita l'equip de Cultura Rambla, que ha passat de fer meres diagnosis 

de la situació de la Rambla, a realitzar accions concretes. Expressa que la cultura ha de ser la 

palanca de transformació de la Rambla. En aquesta línia, proposa que s’iniciïn taules i comissions, 

similars a l’actual comissió de cultura, perquè incideixin en àmbits fonamentals l’habitatge, 

l’economia, l’oci i la seguretat.  

Considera també que falta molta informació del projecte del Principal. 

Reclama que hi ha molta absència dels grans equipaments culturals en tota aquesta nova dinàmica 

de cultura a la rambla. 

Considera que per les seves especificitats i idiosincràsia a la Rambla li caldria una “Autoritat 

Rambla” per tal de gestionar, normativitzar i dinamitzar el que passa a la rambla. 

També insisteix amb la situació de la foneria de canons. 

 

Regidor J. Rabassa respon que en quan a la foneria de canons, com que no es pot fer res amb la 

passivitat de la Generalitat, potser el que cal es que entre ciutadania i govern municipal es pensi que 

s’hi vol fer i es presentin a la Generalitat ja amb un projecte o amb una idea del que es vol. 

En quan a un altre espai buit com el Capitol diu que la mateixa propietat a via Laietana un altre espai 

tipus cinema i hi volen fer oficines, així que dubten de la seva voluntat de reobrir un teatre a l’espai 

del Capitol de les Rambles i que per tant no poden fer més. 

En quan a “l’Autoritat Rambles” diu que tot i que potser fos bona idea, no esta prevista principalment 

per la gran relació entre el que passa a les rambles i els barris del costat, no s’entenen uns sense 

els altres, per això ell mateix no hi esta a favor. Tot i això posa en valor el gran seguiment que s’està 

fent de les fitxes sorgides del procés participatiu de KMZero 

 

Maria R. (SOS Monuments), reclama que no se’ls ha tingut amb compte a les trobades de Cultura 

Rambla. 

Considera que per recuperar la Rambla cal re-instal·lar veïnes. Crítica també que no han pogut 

saber les audiències dels seus programes de radio tot i haver-ho demanat repetides vegades. 

També considera que no s’ha fet publicitat dels programes de radio sorgits de l’Àgora Radio. 

 

Regidor J. Rabassa respon que cal reconvocar el grup de cultura, que fa temps que no es troba i 

que potser per això es pensen que no se’ls ha avisat. 

En quan a la reubicació de veïnes a La Rambla, el problema és que no hi ha propietats municipals 
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degut als preus desorbitats que l’ajuntament no pot pagar per llei ja que només pot pagar preu de 

taxació oficial. Per això l’estratègia de l’ajuntament es comprar en barris a tocar de la rambla per tal 

de crear pisos de HPO i anar revertint la tendència a la rambla. I també posa en valor el projecte 

Porta a Porta per detectar pisos vuits i sobretot evitar que marxin més veïnes de La Rambla. 

Daniel G. ICUB respon que no hi havia una estratègia municipal de publicitat, que eren els propis 

programes qui tenien la seva estratègia comunicativa i de publicitat. Comenta que era un programa 

pilot i que ara el que volen es donar més continuïtat i torna a comentar que en un futur pròxim es 

podran escoltar els programes a BTV, degut al seu gran valor afegit. 

 

Andreu Meixide, també respon que en quan a les audiències ara ho estan contant i ho facilitaran 

quan ho tinguin, ja que cal contar-ho programa a programa. I entén el comentari de la Maria, ja que 

com és comprensible a tothom li agrada saber la audiència que té. 

 

Teresa (Carrer d’en Roca / AAVV Gòtic) fa les següents preguntes. 

- Amb la fase 1 de reurbanització hi haurà lavabos públics? A més diu que s’han d’arreglar els 

que hi han i posar-ne en alguna altre zona de les rambles. 

- Que passarà amb el transport públic durant les obres? 

També comenta que ja coneixen a l’empresa que desenvoluparà el pla del nou Principal, per altres 

accions i que tenen molts dubtes. 

 

Regidor J. Rabassa es disculpa per haver de marxar i ocupa el seu lloc la gerent del Districte 

Yolanda Hernandez.  

 

Yolanda Hernandez, Gerent del Districte, respon que es contemplen dues zones de lavabos al 

projecte, tenint en compte que els que ja hi son s’han d’arreglar i re-dignificar. 

Insisteix que faran venir els promotors del projecte del Principal perquè la ciutadania els hi pugui 

preguntar tot. 

 

Carles Teixidó (BIMSA) respon, que mai s’interromp el transport públic. Sempre es compatible 

amb la obra, excepte quan es re-esfalta. 

 

Walter d’Estàtues Humanes, fa una gran crítica al projecte de reurbanització ja que a part de que 

el veu buit de vida i on només s’ha pensat en la part estructural i física del projecte i s’ha omès la 

part viva i artística, diu que no s’ha fet cas del projecte que va sortir del procés participatiu 

desenvolupar amb l’empresa Km.0 que si que va ser un procés participat. Per tant considera que hi 

ha un gran hipocresia i falta de coherència per part del govern municipal alhora d’implementar els 

resultats dels processos participatius. 

També insisteix que no s’han fer els arranjaments necessaris per evitar el que va passar amb 

l’atemptat de 2017, que segueix sense haver-hi sortides cap als laterals i que això com es va 

demostrar es molt perillós. A més remarca que és molt trist però que ha de recordar que l’Associació 

d’Estatues Humanes de la Rambla abans de l’atemptat ja va avisar que si passava alguna cosa 

d’aquest això era el que passaria i que tampoc van fer res 

Com a tercer punt, assenyala la pandèmia del covid, la qual ha deixat “afantasmada” la rambla.  

D'altra banda, en relació amb la ràdio, que recorda que és una proposta del funcionari Daniel 

Granados, delegat cultural del ICUB, només se’ls deixa participar de la cultura a les rambles anant a 

parlar a una radio i considera que se’ls esta fent fora, que o se’ls ha trucat quan calia. 

També comenta que es molt trist el que va llegir en una acte o en un vídeo d’una reunió (on no van 

ser convidats) hi havia gent i col·lectius “repartint-se” les cases dels ocellaires. 

Per últim remarca que amb la greu pandèmia no s’ha ajudat gens als artistes de carrer, que els 

volen expulsar de la rambla i es pregunta si després de 2 anys sense treballar ara es el millor 
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moment per fer obres a les rambles sobretot si es te en compte que és un projecte que no es fixa en 

que la rambla estigui viva de veritat. 

 

Daniel Granados respon que el que es vol es potenciar les activitats que ja es fan, però també 

crear-ne de noves i sobretot generar cultura de cara a fora al carrer, aquest és l’esperit de KmZero. 

 

Daniel (veí) pregunta que perquè no hi haurà llibres per Sant Jordi i vol saber faran per reduir la 

preminença de les terrasses dels bars en alguns trams de la rambla on ocupen gran part de l’espai i 

no es pot passejar còmodament.  

 

Yolanda Hernandez, respon que si que hi haurà llibres per Sant Jordi a la Rambla, que va ser un 

malentès amb BTV, degut a un nou aplicatiu per la sol·licitud d’espais. 

També respon que entoma personalment aquest tema de les terrasses per veure que esta passant, 

també a través d’inspeccions, tot i que aquestes sempre subjectes a la disponibilitat d’aquest 

tècnics. 

 

Pintores de La Rambla pregunta que on seran reubicats quan comencin les obres dels trams que 

les afecten. 

 

Yolanda Hernandez respon que els convocaran de cara al setembre per veure quina és la millor 

localització.  

 

Andreu Meixide,  tanca la sessió agraint la participació a totes les participants. 



Comunitat 
Rambles 

14 de març de 2022 



Índex 
1. Benvinguda 

2. Obres a Rambla durant 2022 

3. Estratègia cultural 

4. PEIMU Teatre Principal 

5. Porta a porta habitatge 

6. Torn preguntes i tancament 

2 



1.  
Benvinguda 



2.  
Obres a Rambla  
durant 2022 
- millores  
i manteniment 



Reparació d’armaris 

 

• A l'Agost del 2021 s’han reparat 3 armaris relacionats 

amb les escomeses de les terrasses. 

 

• Al Gener de 2021 s’han realitzat millores de conservació 

sobre els armaris elèctrics d'ENDESA 

 

• Al primer trimestre del 2021 es va fer el manteniment 

dels armaris de visió artificial i de regulació semafòrica. 

 

• S'han enretirat armaris que no tenien cap ús. 

 

 

Cabines telefòniques 

 

• Al Maig del 2021 es van retirar 10 cabines telefòniques 

en desús. 

 

Millores físiques realitzades durant 2021 
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Millores enllumenat 

 

• A finals de 2020 es va realitzar la reparació de totes les 

bombetes foses de la Rambla 

 

• Instal·lació feta de nous projectors per reforçar 

l'enllumenat dels entorns de la Rambla 105   

 

• Realitzades al Pla de l'Os la col·locació de 2 noves 

columnes d'enllumenat   

 

• Col·locació enllumenat sota la marquesina de l'Arts 

Santa Mònica 

 

  

Reparació tapes metàl·liques 

 

• A principis del 2020 les diferents companyies de serveis 

van reparar les tapes metàl·liques en mal estat 

 

Millores físiques realitzades durant 2021 

Comunitat Rambles - 14 de març de 2022 

 



Millores paviments tram Central Rambla 

 

• Al darrer trimestre de 2021 es va realitzar la reparació 

puntual dels trams de paviment en pitjor estat de la part 

central de la Rambla. 

 

  

Millores paviments voreres laterals Rambla 

 

• Es va realitzar millores sobre les peces en pitjor estat de 

la vorera del Plau Moja. 

 

• Es va realitzar millores sobre les peces en mal estat de 

la Plaça del Teatre (entrada Escudellers). 

 

• Es va realitzar reparacions sobre els punts en pitjor 

estat de les voreres. 

 

Millores físiques realitzades durant 2021 
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Millores Espais Verds 

 

• A finals Novembre del 2021 es varen plantar de les 

falles de la Rambla (escocells buits). 

 

• Al mes de Gener del 2022 s'ha realitzat les plantacions 

sobre els parterres de l'àmbit de Colon. 

 

 
Altres 

 

• Reparació puntual mosaic Miró. 

 

• Reparació paviments ruta modernisme.  

 

• Noves escomeses aigua parades floristes.  

 

• Retirada quiosc floristes Rambla 75.  

 

• Reparació senyals...) 

 

 

Millores físiques realitzades durant 2021 
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Reasfaltat de les calçades 

 

Renovació del asfalt dels viaris de la Rambla: 

 

- 20 març: Lateral Llobregat (sentit baixada), 

entre el c. de l’Hospital i el Portal de Santa 

Madrona_ tram ja presenyalitzat. 

27 març: Lateral Besós (sentit pujada), entre el 

pla de la Boqueria i la pl. Del Portal de la Pau  

- 03 abril: Lateral Besós (sentit pujada), entre 

la pl. Catalunya i el Pla de la Boqueria 

-  24 març: Lateral Llobregat (sentit baixada), 

entre la pl. Catalunya i el c. de l’Hospital  

Dates pendents confirmació definitiva per 

efecte de les reprogramacions degut a pluja. 

 

No s’afecta a les estacions de bicing ni les 

plataformes dels autobusos. Les línies 

d'autobús afectades es desvien puntualment 

aquells dies de les obres. 

 

 

Millores físiques previstes pel 2022 
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Arbrat 

 

• La propera poda dels arbres de la Rambla està prevista 

a l'hivern 2023-2024 

 

Enllumenat 

 

• Previsió de millora de l’enllumenat sota la marquesina 

de l'Arts Santa Mònica 

 

Paviments 

 

• Reparació paviment Rambla amb Tallers - Març 2022 

 

Altres 

 

• Revisió de l’informe d’estat de Rambla (AdR) per 

subsanació amb les àrees pertinents aspectes de 

manteniment com reparació de forats d’antigues 

senyals amb nou paviment, etc... 

Millores físiques previstes pel 2022 
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Objectiu 

 

• Guanyar espai públic transitable i d’estada a aquest 

tram especialment estret de la Rambla. 

 

Projecte repavimentació 

 

• Redactat projecte executiu de repavimentació i 

col·locació de mobiliari urbà (cadires) a l’espai lliure que 

ocupen actualment els quioscs. 

• Tramitada la petició de retirada d’escomesa a les 

companyies pertinents. 

 

Calendari execució 

 

• A l’espera de resolució judicial per poder recuperar la 

possessió de les  parades. Actualment resta pendent 

una última resolució judicial on es demanava una nova 

mediació per part dels quiosquers i a la que 

l’Ajuntament s’ha oposat. 

 

 

Retirada quioscs ex-ocellaires 
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2.  
Obres a Rambla  
durant 2022 
- Reurbanització 
tram 1 















3.  
Estratègia 
Cultural 



Estratègia cultural, desplegament 2021 
 
L’Estratègia Cultural del projecte Rambla s’ha 

desplegat  durant el 2021 mitjançant les Àgores 

Rambles.  

 

Les Àgores Rambles busquen facilitar i 

potenciar l’activitat cultural a la Rambla que la 

reconnecti amb el seu veïnat directe i de la ciutat 

fent partíceps als seus equipaments i agents 

culturals i comunitaris.  

 

Durant el 2021 s’han desplegat:. 

L’Àgora Radiofònica 

L’Àgora Infantil 

L’Àgora Musical 

L’Àgora debat (test) 

L’Àgora moviment (test) 

 

Mes de 10.000 persones participen activament a 

alguna de les activitats culturals de les Àgores 

Rambles desplegades durant 2021. 
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Estratègia cultural, desplegament 2021 

Àgora Radiofònica 

 

• mes de 90 programes  en format podcast i 

500 persones involucrades en la seva 

realització en directe des del cor de la 

Rambla, al quiosc de floristes reconvertit a 

estudi de Radio Rambla. 

 

• 16 entitats del Districte impulsen programes 

que conformen la parrilla de Radio Rambles 

amb més de 100 hores de radio. 

 

• Mes de 13.000 escoltes totals al web de  

https://xrcb.cat/ca/radio/radiorambles/ 

 

• Ús del quiosc de Radio Rambles per a 

activitats de ciutat com Radio-Grec, Àfrica 

onAir o el la festa del Associa’t. 
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Estratègia cultural, desplegament 2021 
 
Àgora Infantil – Pla del Teatre 

 

 

• Mes de 1000 persones entre infants i 

families han participat de l’Àgora Infantil 

organitzada amb la Biblioteca Andreu Nin 

entre el mes de maig i novembre de 2021.  

 

• Programació de 10 espectacles que s’han 

realitzat al Pla del teatre i que han permès 

constatar que es pot tornar a viure i veure la 

Rambla amb mirada d'infants amb propostes 

per a totes les families.  
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Estratègia cultural, desplegament 2021 

Àgora Musical – Plaça Reial 

 

• mes de 50 concerts realitzats entre juny i 

octubre de 2021 on s'ha pogut gaudir tant de 

propostes d'artistes de renom com d'artistes 

incipients de les diferents escoles de música 

del districte.   

 

• Col·laboració i lideratge de concerts per 

part de més de 20 agents del territori com 

l'Associació de la Plaça Reial, festivals com el 

Mas i Mas o el Maria Canals i equipaments 

com el Liceu o Espai Avinyó o les escoles de 

música del Districte.   

 

Un programa cultural que ha permès a molts 

veïns i veïnes de la ciutat tornar a aquest 

emblemàtic espai a gaudir de la cultura de 

manera segura. 
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Estratègia cultural 2022-23 

Nou Equip Cultura Rambla – NOVA ETAPA 

 

• Licitació per la configuració del nou equip de 

Cultura Rambla adjudicada a Impulsem 

S.c.c.l.  

 

• A partir d’Abril incoporació de l’equip d’una 

persona directora artística i cultural del 

projecte a jornada completa i una de 

dinamització comunitària a mitja jornada. 

 

• La missió d’aquest equip serà, durant els 

propers 2 anys, consolidar i ampliar l’impacte 

del desplegament de la línia cultural Rambla i 

ser les figures referents. 
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Estratègia cultural 2022-23 

Noves oportunitats i línies de treball – NOVA ETAPA 

 

• Consolidació de Radio Rambles amb activitat quotidiana 

totes les tardes de dimecres i divendres.  (Ja ha reiniciat 

activitat des del 8M). 

 

• Reimpuls a noves Àgores Rambles d’activitat a la via 

pública amb noves temàtiques (ciència, debat, poesia...) 

desplegades amb els agents culturals i comunitaris de la 

Rambla. Aquestes Àgores seran més freqüents i fent atenció 

a que siguin dirigides a públic local dels barris i la ciutat.  

 

• Relació més directa amb els equipaments culturals per 

aconseguit treball conjunt que pugui treure la seva cultura  

a la Rambla i atraure públic local cap a ells. 

 

• Donar coherència i acompanyar  l’aterratge d’iniciatives 

culturals de la ciutat que focalitzin a la Rambla.   
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4.  
PEIMU  
Teatre Principal 



Nom  PEIMU per a la regulació del Teatre Principal situat a 

la Rambla 27-29 

 

Iniciativa  Privada: Inversiones hoteleras ATIR, SLU 

 

Redactors  Batlle i Roig / Garrigues 

 

Tramitació  Aprovació provisional 22/12/2021 

 

Objecte  L'objecte del Pla es la regulació del Teatre 

Principal (de titularitat privada) per tal de realitzar-hi una 

rehabilitació i nous usos i el reconeixement d'un 

equipament esportiu (de titularitat municipal) al conjunt 

escolar "La Maquinista de la Barceloneta“ 

 

Patrimoni  Conjunt BCIL Bé Cultural d’Interès Local amb 

un nivell B de protecció 

 
 

 

Pla Especial Integral i de Millora Urbana Teatre Principal 
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Descripció   El Pla es redacta per tal de realitzar una 

rehabilitació integral del conjunt d'edificacions que 

conformen el Teatre Principal, amb la finalitat de recuperar 

l'ús cultural de la Rambla i de potenciar els espais històrics 

rellevants de l'edifici, generant un nucli de comunicació 

compartit entre els quatre espais actualment existents 

(Teatre Principal, Cúpula Venus, Teatre Latino i Frontó Jai-

Alai) i un passatge obert a la Rambla i al Raval, i detallant 

els usos admesos en el mateix.  El Pla compensa l’ús 

esportiu a una finca de la Barceloneta. 

 

Ús  Es manté l'ús recreatiu i s'incorpora de forma expressa 

l'ús cultural. Es preveu la possibilitat de destinar un màxim 

del 8%, sobre la superfície útil de l'edifici qualificada 

d'equipament comunitari que finalment es construeixi, 

per a usos complementaris de restauració i de comerç. 

 

Inversió prevista  24.790.472 euros (edificis Teatre 

Principal) + 547.425,67 (cost reequilibri patrimonial usos 

esportius) 

 

Pla Especial Integral i de Millora Urbana Teatre Principal 
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5.  
Porta a porta 
Habitatge 



Campanya pilot d’acompanyament a llogaters 

 

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, 

i detecció de possibles casos d’assetjament immobiliari. 

 

Aquesta campanya coordinada entre Districte i Habitatge 

de l’Ajuntament, parteix de la feina feta del Cens Rambla 

realitzat el 2019. 

 

Actualment està contractada l’empresa GESOP per 

desplegar la feina del porta a porta que està el·laborant els 

materials necessaris i determinant amb els agents 

municipals els circuits d’informació, acompanyament i 

derivacions posteriors necessàries. 

 

Previsió prova pilot: abril 2022  

Desplegament: maig-juliol 2022 

 

Porta a porta per defensa del dret  
 

.   
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6.  
Preguntes  
i tancament 



Gràcies! 

ajuntament.barcelona.cat/lesrambles/ 

lesrambles@bcn.cat 


