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Acta de la sessió d’informació de les obres del projecte de La Rambla 
Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 
 
Dia: dimarts, 27 de setembre de 2022 
Hora: 18.00 h 
Lloc: Arts Santa Mònica 
Persones assistents: 42 
 
Assistents: 
 
En representació de les entitats membres: 
1. Mario Abad, CN Barna 
2. Luiggi Alvarado, Golden Park 
3. Pedro Amoraga, MDEF 
4. Fernando de Andrés, SOS Rambla 
5. Arturo Baena 
6. Alex Balletbó, Amics de la Rambla 
7. José Manuel Barbosa, Caferabia 
8. Roberto Bonomo, Fira Artesania 
9. Teresa Caja 
10. Fernando Casal, SOS Rambla 
11. Piedad Chavarro, estàtua humana 
12. Cierano Dalu 
13. Francesc Gavarró 
14. Ainhoa Iglesias 
15. Carlos Le Monnier, Parking Palau Nou, SA 
16. Anne M. Luna, estàtua humana 
17. Víctor Márquez, Hotel Arc La Rambla 
18. Cristina Martín, Fira Nova Artesania 
19. Antonio Martinez, AV del Raval 
20. Josep Masana, La Cava Universal 
21. Jose Paradela 
22. Mercè Pérez, Biblioteca Gòtic 
23. Teresa Picazo Marlo, AV Barri Gòtic 
24. Angel Puig, Hotel Arc La Rambla 
25. Marta Raczynska 
26. Estel Sall, ELISAVA 
27. Maria Santos, SOS Monuments 
28. Albert Tarrago Royo, Pintors de la Rambla 
29. Mireia Torralba Fornes 
30. Estela Villardell, AARSM 
31. Pilar Vives, Norai Raval 
32. Walter, Asociación República Estatuas Humanas de las Ramblas 
33. Youssee, Dones Marroquines 
34. Cristian Tapia Navarro, director obres UTE kmzero 
35. Olga Tarrasó Climent, direcció d’obra 
36. Lola Domènech, direcció d’obra 
37. Jesus Campanario Ponsa, Departament de Cultura 
 
En representació municipal: 
38. Josep M. Coll, director de Llicències i Espai Públic de Ciutat Vella 
39. Jordi Rabassa, regidor del Districte de Ciutat Vella  
40. Francisco Alcañiz, director tècnic infraestructures BIMSA 



 

 

 

41. Marta Gabàs, departament de Projectes Urbans d’Ecologia Urbana 
42. Maite Peris, directora de Comunicació i Participació EU 
43. Gerard Lillo, Participació EU 
44. Jèssica Pujol, Participació EU 
 
 
ORDRE DEL DIA 

1. Benvinguda 
2. Presentació breu del projecte 
3. Obres 
4. Afectacions concretes 
5. Estratègia de comunicació 
6. Torn obert de paraula 

1. Benvinguda 

El regidor del Districte de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, dóna la benvinguda a la sessió 
informativa per explicar les afectacions que tindrà la fase 1 de les obres de reurbanització de 
La Rambla. Per situar-les breument en context, explica que el projecte actual encara manté 
les mateixes conclusions i estratègies que van sortir del procés participatiu que es va fer 
amb la ciutadania, així com les accions polítiques que van sorgir. Ara comença una 
d’aquestes estratègies, la d’urbanització, una de les que aporta més pressió mediàtica i més 
preguntes, però que no és l’única que s’està duent a terme.  

Entre les diferents accions vol destacar l’estratègia cultural, que passa per la configuració de 
diferents àgores i places centrals, tal com es reflecteix al projecte. Moltes de les àgores ja 
estan en funcionament (infantil, musical, moviment...) i són propostes culturals pensades per 
i per a la ciutadania per on ja han passat més de 10.000 persones. També s’ha tirat 
endavant una revisió del primer cens que es va fer (ara s’està fent una acció porta a porta 
per tal d’escoltar i fixar el veïnat a La Rambla), així com la voluntat d’enfortir la permanència 
del veïnat a La Rambla.  

A continuació passa la paraula a la Marta Gabàs, del departament de Projectes Urbans 
d’Ecologia Urbana. 

2. Presentació breu del projecte. 

Marta Gabàs mostra el projecte executiu de reurbanització de La Rambla i repassa alguns 
dels objectius, com ara potenciar la transversalitat i la connectivitat entre els barris, 
eixamplar les voreres o mantenir i millorar l’arbrat. A través de seccions i plànols mostra el 
futur funcionament del trànsit, els tres espais majors al llarg de La Rambla, l’especejament 
del paviment i l’alineació dels escocells, la disposició del mobiliari urbà i els elements de 
seguretat. 

El projecte s’ha dividit en 5 àmbits. En un plànol de detall mostra l’àmbit 1, que és el que es 
començarà a construir pròximament, el pla de Santa Madrona i Colom, així com les imatges 
de com quedarà l’àmbit en el futur. Aquest àmbit és un dels punts principals del projecte, ja 
que el canvi de traçat de l’avinguda de les Drassanes farà que La Rambla arribi directament 
al passeig Colom.  

3. Obres 

A continuació, Francisco Alcañiz explica les fases i les afectacions de les obres, que 
s’iniciaran el 3 d’octubre i duraran 18 mesos. És una obra de pavimentació que no té molta 
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complicació pel que fa al subsòl, però s’ha de fer per parts per poder garantir els usos i la 
circulació en tota la durada de l’obra.  

L’obra té 4 espais: la vorera de l’edifici del govern militar, La Rambla, la rotonda de Colom i 
el museu de les Drassanes. Sobre el plànol ensenya les diferents intervencions que es faran 
sobre la zona a cadascuna de les fases de l’obra i la durada que tindran. Remarca que en 
cap moment es talla la circulació de La Rambla en cap dels dos sentits, encara que es faci 
només en un carril, i es mantindrà el recorregut dels vianants per l’espai central de La 
Rambla. Es garantirà l’accés les 24h als habitatges, comerços i edificis, així com als vehicles 
d’emergència. Als guals i aparcaments operatius se’ls avisarà amb suficient antelació en cas 
que quedin afectats.   

Pren la paraula Jordi Rabassa per recalcar que s’està fent un resum molt ràpid del projecte 
i que mentre durin les obres hi haurà comunicació constant, hi haurà prou temps per rebre 
les observacions i parlar-ne per solucionar els problemes que puguin sorgir. 

4. Afectacions concretes 

Josep M. Coll continua la presentació explicant les afectacions a elements concrets. Pel 
que fa al quiosc, es buscarà la manera de mantenir-lo o traslladar-lo segons calgui a cada 
fase. Quant a les terrasses, s’ha fet un càlcul perquè al nou projecte hi hagi prou mida per 
acollir les que són existents, posades en paquets entre els escocells que estan previstos. 
Tothom mantindrà les taules que té ara. Pel que fa a la fira d’artesania, no queda afectada 
en aquesta fase, però en la següent sí. Quant a les estàtues, es veurà quantes d’elles caldrà 
reubicar i en quins moments serà necessari. En cas que totes s’hagin de moure, hi ha ben 
estudiat prou espai just a continuació de l’àmbit de l’obra, als laterals d’on hi ha la fira 
d’artesania.  

5. Accions informatives i de comunicació 

Pren la paraula la Maite Peris i fa un repàs de les estratègies que s’han fet servir fins ara. 
La informació que tenen es va actualitzant a tots els canals que es van habilitar. Explica que, 
en una segona fase, a partir d’aquest setembre, a més de la sessió informativa d’avui, hi 
haurà altres estratègies que es duran a terme (informadors de territori, cartes, cartelleria, 
avisos detallats d’afectacions, etc.) i mostra els cartells que es podran endur els assistents a 
la sessió, on es detallen els canals de l’Ajuntament per a rebre qualsevol incidència que es 
pugui detectar.  

Jordi Rabassa obre el torn de paraula, i recorda que hi haurà més espais i moments per 
trobar-se, ajustar moviments i intercanviar opinions. 

6. Torn obert de paraula 

Els assistents fan les següents aportacions:  

- Alex Balletbó, d’Amics de la Rambla, explica que a la part baixa de La Rambla se senten 

olors i pregunta si hi ha alguna cosa pensada per millorar-ho. 

- Walter, estàtua humana, expressa que té la sensació que a totes les reunions se’ls ha 

convocat per explicar-los decisions que ja estan preses i que no han pogut participar en res. 

Quan es va iniciar el projecte, es va fer de manera realment col·lectiva i no és el que s’està 

fent avui en dia. Tampoc pensa que s’hagi mantingut res de l’esforç de les persones que van 

estar participant a l’inici. Denuncia la privatització contínua de l’espai públic a La Rambla i 



 

 

 

concessions irregulars. Comenta, també, que aquest projecte no té el punt de protocol 

terrorista que caldria ni un homenatge a les víctimes de l’atemptat. Demana què va passar 

amb l’estudi i projecte que es va entregar per part del seu col·lectiu a la darrera reunió, per 

què creuen que no és una bona proposta el fet de traslladar les estàtues a punts diàfans de 

La Rambla com ara davant del Palau de la Virreina. També diu que no s’ha informat 

correctament de l’inici de les obres. 

- Anne M. Luna, estàtua humana, no ha entès bé la distribució que han posat a la pantalla. 

Sembla que la fira i les estàtues han d’estar alhora al mateix lloc i diu que no tindran prou 

espai. Comenta que va enviar una proposta per correu per traslladar-se a la Catedral, com 

quan hi ha les fires més grans. També comenta que per la vorera on es proposa traslladar-

los en una altra fase no hi passa ningú. 

- Josep Masana, de la Cava Universal, pregunta si l’ordre de les obres és de Portal de la 

Pau cap a l’esquerra. Demana on aniran a parar les terrasses a mesura que es vagin fent 

les obres. S’aniran desplaçant o quin serà el seu lloc? 

- Fernando de Andrés, de l’associació SOS Rambla, expressa que temen que la 

intervenció a La Rambla es limiti a les obres de reurbanització. Diu que hi ha una oportunitat 

de mostrar que no. Hi ha un equipament públic, foneria dels canons, que podria fer-se servir, 

encara que sigui de manera provisional, com a espai per a ús del barri. Això donaria 

resposta a algunes necessitats del barri i ajudaria a mostrar que l’urbanisme pot transformar 

més enllà de les actuacions físiques de l’espai. 

- Antonio Martínez, de l’AVV del Raval, pregunta si amb les obres de La Rambla no pot ser 

que hi hagi una sobrecàrrega de trànsit a la Rambla del Raval i l’avinguda de les Drassanes. 

També exposa que amb les obres podria ser que s’incrementin els delictes a La Rambla, 

proposa incrementar la vigilància policial. Per altra banda, explica que, a partir de la zona de 

Liceu, La Rambla es converteix en un embut per culpa dels restaurants i pregunta si es 

podria reduir l’ocupació de l’espai públic per part de les terrasses. 

- Josep, estàtua humana, comenta que el senyor Walter no representa a la totalitat del 

col·lectiu de les estàtues humanes. Comenta, també, que ubicar-se a l’avinguda de la 

Catedral mentre duren les obres seria una bona opció. 

- Piedad Chavarro, estàtua humana, diu que el senyor Walter no representarà algunes de 

les estàtues, però que representa l’associació d’estàtues que actualment funciona. Li sembla 

que la petició de treballar a la Catedral és un desig a títol individual, no col·lectiu.  

- Roberto Bonomo, de la Fira d’Artesania, explica que davant les parades de la fira, el 

Museu de Cera ha col·locat una estàtua en una cadira on els turistes seuen i es fan 

fotografies. És un obstacle que impedeix la circulació de la gent i donen l’esquena a les 

parades. Ha comentat al Museu que la posin en alguna altra banda, però li han dit que no és 

possible. 

A continuació, els responsables municipals responen a algunes qüestions: 

Francisco Alcañiz respon, respecte a les males olors, que no en tenien coneixement. 

L’obra contempla la renovació dels elements superficials de clavegueram, es parlarà amb 

l’empresa encarregada i, si es pot fer alguna actuació que coneguin per minvar les olors en 

aquesta part de la ciutat, es farà.  
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Pel que fa a les terrasses, pot ser que hi hagi algun dia que es quedin inutilitzades, però a 

mesura que vagin avançant les obres s’anirà parlant de manera personal amb cada negoci 

afectat per trobar la millor solució. 

Josep M. Coll explica que el trànsit de pujada de La Rambla no es modificarà, sempre 

quedarà un carril obert. Durant l’any vinent està prevista la regulació del trànsit al Raval, 

també, per si hi hagués problemes. Per tant, si hi hagués una sobrecàrrega de trànsit, seria, 

en tot cas, cap a l’avinguda del Paral·lel, no cap al Raval.  

Jordi Rabassa mostra sobre un plànol les afectacions concretes sobre la posició de les 

estàtues humanes i explica que tindran diferents moviments durant les obres. Les que estan 

ubicades a la part més baixa es posaran més amunt, convivint amb les fires i mentre el 

quiosc es queda al lloc on és ara. Quan s’acabin les obres en aquella part, tornaran a la 

seva posició.  

Pel que fa a moure-les a altres parts de La Rambla, quan es va parlar amb les estàtues, van 

decidir que volien estar a La Rambla i allà és on s’han de quedar, és el que permet la 

llicència d’usos. S’ha de trobar en quin lloc s’ha d’encabir millor la seva activitat, que potser 

no agradarà a tothom, el mateix cas que a les terrasses, però és una actuació temporal i 

s’intentarà que hi hagi consens per arribar a la millor solució per tothom. En moltes reunions 

s’ha debatut sobre la modificació dels estatuts de les estàtues. Una de les peticions era 

pujar més amunt de la rambla de Santa Mònica. En el mandat de 2013 es va decidir que les 

estàtues es col·locarien a la rambla de Santa Mònica i es traurien els ocellaires, amb la idea 

d’esponjar el màxim possible la circulació per La Rambla, per tant, no es faran modificacions 

que provoquin més aglomeració, sinó tot al contrari. Pel que fa al treball presentat pel senyor 

Walter, comenta que no és del consens de totes les estàtues i que incorpora espais fora 

d’on el Pla Especial determina que han d’anar les estàtues. Han de ser respectuosos amb el 

Pla Especial, per tant, les estàtues s’han de quedar allà on els toca. Comenta que altres 

peticions que s’han fet des del col·lectiu sí que s’han fet cas, com ara la de no pagar taxes.  

Puntualitza que a l’última reunió, on també hi era, es va dir que immediatament després de 

la Mercè començarien les obres.  

Pel que fa al protocol antiterrorista, les pilones són les que obliga la llei i el projecte passa 

per totes les comissions, fins i tot l’estatal, per tant, està homologat. El moviment del 

memorial dedicat a les víctimes de l’atemptat s’ha col·locat provisionalment en un lloc 

pensant en què s’hauran de fer les obres.  

Quant a les concessions irregulars, considera que no n’hi ha cap, i que si se’n detecta 

alguna, que les denunciïn, però que no es facin acusacions sense justificar.  

Pel que fa a la continuïtat del projecte, els objectius i les accions del projecte que van fer 

kmzero hi són, i el mateix equip fa la direcció de l’obra, per tant, la continuïtat del projecte hi 

és, s’ha mantingut. Per ser honestos, creu que és el govern que més compromès ha estat 

amb La Rambla, s’ha convocat a la Comunitat Rambla, s’han fet moltes reunions, s’han 

trobat a molts espais i no hi ha cap voluntat de no transparència pel que fa a les llicències ni 

a l'ocupació de La Rambla.  

Quant a la transformació de La Rambla més enllà de les actuacions urbanístiques, comenta 

que totes les estratègies evoquen a que treballem a La Rambla, però totes es 



 

 

 

retroalimenten, unes no s’entenen sense les altres. Aquesta aposta que ha fet, sobretot, 

l’ICUB i el Districte de Ciutat Vella, garanteix la transversalitat. La foneria de canons, 

comparteix, és un edifici de la Generalitat, i anima que des de la Comunitat Rambla es 

presenti una proposta.  

Explica que a La Rambla és un dels llocs on més servei de la Guàrdia Urbana hi ha. Pel que 

fa a l’afecció de les terrasses del tram posterior a la zona de Liceu, es veurà com es pot 

solucionar, es mirarà potser de reduir la franja horària, que és més estesa que a altres llocs 

de la ciutat.   

Pel que fa a la ubicació de l’estàtua del Museu de Cera, contesta que ho comentaran al 
mateix Museu. 

El regidor Jordi Rabassa tanca la sessió recordant que l’inici de les obres és el dia 3 
d’octubre del 2022. Posa el Districte a disposició del veïnat per qualsevol dubte i informació i 
tanca la sessió a les 19.40 h. 
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La Rambla és un eix urbà que té una projecció internacional que va molt 
més enllà del seus límits físics, però alhora s'ha de tenir molt present la 
seva gran rellevància com a eix estructurador i vertebrador a escala dels 
seus barris i de la ciutat de Barcelona.  

Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 

Pl.Catalunya 
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Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 

OBJECTIUS 

POTENCIAR LA TRANSVERSALITAT  I CONNECTIVITAT ENTRE BARRIS 
Creació de grans guals de vianants en punts estratègics i creació de 3 
espais majors 
 
REDUIR LA CALÇADA A UN SOL CARRIL DE 3.5 M D’AMPLADA 
Permetent el pas de serveis, veïns, bicicletes i transport públic 
 
EIXAMPLAR LES VORERES 
Augmentant així l’espai destinat al vianant 
 
MANTENIR I MILLORAR LES CONDICIONS DE L’ARBRAT 
Augmentant considerablement la dimensió dels escocells 
 
CREAR UN CORDÓ DE SERVEIS, C/D 
Al llarg de les voreres, en les zones més amples. Compartint aquest 
espai amb els vianants en franges horàries 
 
 
 
  
 

La nova ordenació de La Rambla es basa en l’optimització de 
l’espai disponible en funció de la racionalització màxima de 
l’espai destinat als diversos usos que s’hi produeixen. 
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El projecte proposa la reducció de l'espai rodat actual a un sol carril de circulació de 3,50 m d'amplada, restringint la mobilitat 
rodada al transport públic, veïns i vehicles de servei. Amb l’espai guanyat, s’amplien les voreres laterals fet que permet incorporar un 
cordó de serveis, i el passeig central, millorant les condicions de l’arbrat gràcies a l'ampliació dels escocells. 

L’actuació s’ha dividit en 5 trams: 

• Àmbit 1: Colom – Santa Madrona 

• Àmbit 2: Santa Madrona – Arc del Teatre 

• Àmbit 3: Arc del Teatre – Estació Liceu 

• Àmbit 4: Estació Liceu – C.Portaferrissa 

• Àmbit 5. C. Portaferrissa – Canaletes 

Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 

En relació a l'ordenació i ocupació de l'espai urbà, el projecte recull els criteris clau definits pel Pla Especial d'Ordenació de La 
Rambla i pel Pla de Mobilitat de Ciutat Vella. 

Criteris tècnics i urbanístics 
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En el tram final de la Rambla, prop de Colom, és on la nova ordenació del Projecte Rambla preveu el canvi més substancial dels 
espais públics d’aquest entorn.  

La modificació del traçat de l’Av. de les Drassanes i la reurbanització del carrer Portal Santa Madrona, permetran la continuïtat 
sense interrupcions del passeig central fins a Colom i la configuració d’importants espais públics veïnals davant del Centre d’Art de 
Santa Mònica i de la Comandància Naval.  

Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 

Criteris tècnics i urbanístics 

ESTAT ACTUAL PROPOSTA 
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• La secció tipus proposada consta d’un carril de 
circulació per sentit, segregat pels límits 
laterals de vorera (amb vorada de 8 cm) i 
passeig central (amb vorada de 12 cm), excepte 
als tres espais majors on hi ha plataforma única. 

• La reducció de l’espai destinat a la circulació 
rodada permet incrementar l’espai destinat als 
vianants ampliant les voreres i el passeig 
central. 

• Incorporació a les voreres d’un cordó de servei 
de 2,80 m d’ample, per usos compartits 
reversibles (càrrega i descàrrega, vehicles de 
neteja) i no reversibles (parades de bus, Bicing, 
etc) sempre que  es mantingui una zona de pas 
exclusiva per a vianants de l’ordre de 3m.  

La zona reversible te la funció de guanyar espai 
per al vianant durant la major part del dia i 
facilitar una franja de servei en horari restringit 
per la distribució urbana de mercaderies 
(DUM). 

Secció tipus 

Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 
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La mobilitat plantejada en aquest eix ve definit pel 
Pla d’Ordenació de la Rambla i  el Pla de Mobilitat 
del Districte de Ciutat Vella. 

 

Es proposen les següents mesures: 

• Restricció d’accés a la Rambla a través de 
mecanisme de control. S’instal·la en els extrems 
pantalles  informatives,  en Pelai i Colom.  

• Complementàriament, s’implantarà sistemes de 
control en els carrers transversals.  

• En els extrems de la Rambla, s’instal·len pilones 
retràctils per impedir accés o tancar la Rambla 
en cas que sigui necessari. 

 

El pas de vehicles quedarà restringit a la càrrega i 
descàrrega, veïns i vehicles de serveis així com a 
l’accés dels aparcament de l’àmbit i proximitats 

Mobilitat 

Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 
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• Tres espais singulars que conformen unitats paisatgístiques d'especial interès per la seva configuració espacial i arquitectònica, relacionats 
amb els punts de creuament amb el barri Gòtic i el Raval.  

 Es configuren en una secció en plataforma única. 

 Esplanada Betlem-Palau Moja 

 Pla de l’Ós-Liceu  o Pla de la Boqueria 

 Pla del Teatre 

Espais Majors 

Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 

ESPAI MOJA-BETLEM PLA DE LA BOQUERIA PLA DEL TEATRE 
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Els objectius d’aquests espais són: 

 Millora de la transversalitat de la Rambla i connectivitat entre el Gòtic i el Raval 

 Espais per a la realització d’activitats culturals com a ampliació de la rambla central 

 Disminució de la velocitat en aquests tres punts (penalització circulació rodada) 

 

Espais Majors 

Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 
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Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 

Secció Espai major Àmbit 4 Estació Liceu– Portaferrissa.  
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• El paviment de La Rambla és l’element principal de la reurbanització, pel seu rol d’element unificador de façana a façana, cobrint tot 
l’espai de l’eix.  

• La nova pavimentació, de pedra natural, granit i pòrfir, s’estén en tota la secció de la Rambla, tant en la zona de vianants com en la de 
trànsit rodat, combinant les diferents tonalitats per a atorgar el caràcter, la lectura i la durabilitat que l’espai requereix. 

Pavimentació 

Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 

 Tonalitat daurada  Tonalitat vermella 
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PAVIMENTACIÓ ESCOCELLS 

CASUÍSTICA ESCOCELLS 
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• La Rambla serà un espai de mobilitat rodada,  limitada al transport públic, veïns i serveis, amb un sol carril de circulació per sentit.  

• L'ampliació de les voreres permet ubicar un cordó de servei, de 2,80m d’amplada, per a usos compartits i complementaris en aquells 
àmbits on es pugui disposar d’un pas exclusiu per a vianants d’uns  3m d’amplada.  

• El plantejament d’aquest espai és que sigui reversible, en la majoria de la seva longitud, disposi d’un espai mínim per elements fixes com  
parades bus, Bicing, contenidors, etc.  La zona reversible té la funció de guanyar espai per al vianant durant la major part de dia, i facilitar 
una franja de servei amb horari restringit, per a la distribució urbana de mercaderies (DUM).   

Cordó de serveis 

Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 
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Muralla medieval 
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Mobiliari urbà. Bancs i cadires 

Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 

Estat actual 
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Mobiliari urbà. Bancs i cadires 

Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 

Estat actual 

Rambla central Ampliació vorera Àmbit 1 
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• El projecte incorpora els criteris i propostes que la Comissió Tècnica de la Junta Local de Seguretat ha definit per a l’espai Rambla . 

 

• Els elements sol·licitats són, bàsicament, pilones que resisteixen l’impacte d’un vehicle proporcionant una protecció respecte l’accés de 
vehicles al passeig central de la Rambla i a les voreres de cada costat. Algunes d’elles són del tipus retràctil per a permetre el pas de vehicles 
d’emergència o bé evitar l’accés a les calçades, en els extrems de la Rambla. 

 

Elements de seguretat 

Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 

• El projecte també inclou l’actuació sobre les càmeres de vigilància gestionades per la Guàrdia Urbana de Barcelona i la petició d’ampliació del 
nombre d’aquests elements. 
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Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 

COLOM 

Pilones fixes (M50) 
Pilones retràctils (M50) 
Pilones fixes (M30) 
Pilones retràctils (M30) 
Àmbits susceptibles 
d’implantar altres elements  
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Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 

Límit Projecte Urbanització 
Perímetre seguretat del Govern Militar 

Àmbit 1  
Sup. 23.163,31 m2 
10.741.340,61 € (PCA+AATT) 

Àmbit 1  Colom – Santa Madrona. Planta 
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Imatges del projecte 
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PROPOSTA 

ESTAT ACTUAL 
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Les obres 

02  
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Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 

Fases d’obra previstes al projecte (pendent de validar de cara a l’execució d’obra) 

PLA D’OBRES 

Dades de l’execució: 
 
Àmbit: Colom-Santa 
Madrona 
 
Contractista: UTE Rubau- 
Romero Polo 
Direcció d’Obra: UTE km0 
Assistència tècnica: AYESA 
 
Inici obres: 3 d’octubre de 
2022 
Termini obres: 18 mesos 
Pressupost:  9,6 M€ 
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Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 

• FASE 0: PREPARACIÓ PER A VIAL PROVISIONAL DE VORERA LATERAL COSTAT GÒTIC (ADOSSADA A FAÇANA EDIFICI DELS 

CANONS) 

• FASE 1: ÀMBIT AV. DRASSANES: NOU VIAL.  

                    ÀMBIT LA RAMBLA:  CALÇADA LATERAL I MEITAT VORERA CENTRAL DE LA RAMBLA (COSTAT GÒTIC)  

                    ÀMBIT COLOM: PART DE L’ILLA CENTRAL.  

                    ÀMBIT DEL GOVERN MILITAR: VORERA ADJACENT A LA FAÇANA. 

• FASE 2: ÀMBIT AV. DRASSANES: REURBANITZACIÓ DELS ENTORNS DEL NOU VIAL. 

                    ÀMBIT LA RAMBLA: VORERA LATERAL COSTAT GÒTIC I PART VORERA LATERAL COSTAT RAVAL.  

                    ÀMBIT COLOM: PART DE L’ILLA CENTRAL.  

                    ÀMBIT DEL GOVERN MILITAR: VORERA. 

• FASE 3: ÀMBIT AV. DRASSANES: VORERA ZONA COMANDÀNCIA NAVAL I MITJANA DE L’AV.DRASSANES.  

                   ÀMBIT LA RAMBLA: CALÇADA LATERAL COSTAT RAVAL I MEITAT VORERA CENTRAL 

                   ÀMBIT COLOM: PART DE L’ILLA CENTRAL.  

• FASE 4: ÀMBIT LA RAMBLA: VORERA LATERAL COSTAT RAVAL 

                   ÀMBIT COLOM: RESTA DE L’ILLA CENTRAL. 

• FASE 5: ÀMBIT COLOM: ESPAI RODAT DE LA ROTONDA.  

• FASE 6: ÀMBIT COLOM: RESTA DE L’ESPAI RODAT DE LA ROTONDA. 

FASES D’OBRA 
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Projecte executiu de reurbanització de La Rambla FASES D’OBRA _FASE 1 

ÀMBIT AV. DRASSANES: NOU VIAL.  

ÀMBIT LA RAMBLA:  CALÇADA LATERAL I MEITAT VORERA CENTRAL DE LA RAMBLA (COSTAT GÒTIC)  

ÀMBIT COLOM: PART DE L’ILLA CENTRAL.  

ÀMBIT DEL GOVERN MILITAR: VORERA ADJACENT A LA FAÇANA. 

DURACIÓ PREVISTA 

116 DIES 

(5,3 MESOS) 
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Projecte executiu de reurbanització de La Rambla FASES D’OBRA _FASE 2 

ÀMBIT AV. DRASSANES: REURBANITZACIÓ DELS ENTORNS DEL NOU VIAL. 

ÀMBIT LA RAMBLA: VORERA LATERAL COSTAT GÒTIC I PART VORERA LATERAL COSTAT RAVAL.  

ÀMBIT COLOM: PART DE L’ILLA CENTRAL.  

ÀMBIT DEL GOVERN MILITAR: RESTA DE VORERA. 

DURACIÓ PREVISTA 

132 DIES 

(6,0 MESOS) 
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Projecte executiu de reurbanització de La Rambla FASES D’OBRA _FASE 3 

ÀMBIT AV. DRASSANES: VORERA ZONA COMANDÀNCIA NAVAL I MITJANA DE L’AV.DRASSANES.  

ÀMBIT LA RAMBLA: CALÇADA LATERAL COSTAT RAVAL I MEITAT VORERA CENTRAL 

ÀMBIT COLOM: PART DE L’ILLA CENTRAL.  

 

DURACIÓ PREVISTA 

99 DIES 

(4,5 MESOS) 
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Projecte executiu de reurbanització de La Rambla FASES D’OBRA _FASE 4 

ÀMBIT LA RAMBLA: VORERA LATERAL COSTAT RAVAL 

ÀMBIT COLOM: RESTA DE L’ILLA CENTRAL. 

 

DURACIÓ PREVISTA 

47 DIES 

(2,2 MESOS) 
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Projecte executiu de reurbanització de La Rambla FASES D’OBRA _FASE 5 

ÀMBIT COLOM: ESPAI RODAT DE LA ROTONDA.  

Fase independent a les anteriors. Es plantejarà executar-la d’acord amb el Comitè d’Obres de l’Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana 

en el període més idoni perquè suposi el menor impacte a la circulació en l’àmbit. 
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Projecte executiu de reurbanització de La Rambla FASES D’OBRA _FASE 6 

ÀMBIT COLOM: RESTA DE L’ESPAI RODAT DE LA ROTONDA 

Fase independent a les anteriors. Es plantejarà executar-la d’acord amb el Comitè d’Obres de l’Ajuntament de Barcelona i la Guàrdia Urbana 

en el període més idoni perquè suposi el menor impacte a la circulació en l’àmbit. 
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RESUM D’AFECTACIONS ALS USOS 

• Manteniment del trànsit en ambdós sentis a la Rambla i l’Avinguda de les 
Drassanes 
 

• Manteniment del recorregut per a vianants a l’espai central de la Rambla 
 
• Garantia d’accés en tot moment a habitatges, comerços i edificis  

 
• Accés a guals i aparcaments operatius, en cas d’afectació puntual s’avisarà 

amb suficient antelació 
 

• Accés de vehicles d’emergències garantit 

Projecte executiu de reurbanització de La Rambla 
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Accions informatives i de comunicació 



VISIÓ GENERALISTA DE LES OBRES (juliol 22) 
 
• Sessió monogràfica Comunitat Rambla (19/07/22) 
 
• Desplegament d’Informadors al carrer ( 19/07/22) 

 
• Elaboració de material de suport  

 
• Ubicació de torreta informativa a la Rambla, a prop estàtua Colom 

 
• Distribució d’avisos d’escala generals per les porteries de  tota la Rambla i 

l’àrea afectada cap a Gòtic i Raval (a partir 19/07/22).  
   
• Informació en pàgines web (Apartat específic Web Pla Superilla Barcelona, 

Web d’Obres Ajuntament, Web Districte Ciutat Vella) 
 

• Informació a les Xarxes i canals municipals (centrals, EUM i districte Ciutat 
Vella) 

ACCIONS INFORMATIVES I DE COMUNICACIÓ 



VISIÓ MÉS DETALLADA DE LES OBRES  (Setembre, Octubre i Novembre 22) 
  
• Sessió informativa oberta a la ciutadania (27/09/22) 
  
• Distribució d’avisos d’escala per totes les porteries i comerços  de l’entorn (27/09/22) 

  
• Bustiada d’una carta informativa per totes les porteries de l’entorn (03/10/22)  

 
• Col·locació cartells d’obra i lones (a partir 03/10/22) 

 
• Inserció de peces informatives en revistes i premsa local i de barri , si s’escau 

 
• Elaboració d’avisos d’escala detallats d’afectacions, si s’escau 

 
• 2n desplegament d’informadors (del 28 al 30/09/2022)  

 
• Mailings sectorials: Pacte Mobilitat, DUM-BSM; IMD, gent gran 

 
• Difusió d’ informació de seguiment d’obres:  

1. MÒBIL: Canal de Telegram Comerç Ciutat Vella  t.me/ComercCiutatVella  

2. MAIL: Butlletí Ciutat Vella ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella 
3. WEB: Web de Ciutat Vella ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella  
                Web d'obres ajuntament.barcelona.cat/obres   

 
• Comissions de seguiment i Consells de Barri 
  

ACCIONS INFORMATIVES I DE COMUNICACIÓ 

https://t.me/ComercCiutatVella
https://t.me/ComercCiutatVella
https://comunica.barcelona.cat/newsletters/subscribe/?lang=ca&source=3
https://comunica.barcelona.cat/newsletters/subscribe/?lang=ca&source=3
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/obres/
https://ajuntament.barcelona.cat/obres/



