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Barcelona elabora una radiografia integral
dels quioscos de premsa per orientar el seu
futur cap a un negoci viable

»

La Direcció de Patrimoni i la UAB han elaborat una àmplia anàlisi de la situació dels
quioscs de premsa i la seva interacció amb el territori on s’ubiquen

»

També s’ha fet una diagnosi de les diferents experiències que existeixen a nivell
internacional per activar, reciclar o donar un nou ús o activitat a aquests punts de
venda

»

L’actual model del quiosc de premsa està en crisi arreu del mon i en el cas de
Barcelona es constata que es tracta d’un model condicionat a l’evolució de les
vendes de diaris i depenent dels ingressos de publicitat

»

La situació actual a la ciutat és que del total de 338 quioscos que hi ha a la ciutat, n’hi
ha 285 adjudicats i 53 vacants

»

El govern preveu continuar donant suport al col·lectiu de quiosquers i inicia un pla
pilot per avaluar la viabilitat dels usos alternatius o complementaris proposats a
l’informe

»

Aquesta experiència pilot permetrà recuperar l’activitat de 10 quioscos actualment en
desús gràcies al treball d’una cooperativa de persones amb discapacitat
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L’Ajuntament de Barcelona ha elaborat en els darrers mesos una radiografia integral de l’estat
dels quioscos de la ciutat per tal d’avaluar quina ha de ser la seva orientació futura i explorar
vies que garanteixin la viabilitat del negoci amb nous usos complementaris o alternatius.
L’Observatori de la Urbanització, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha participat
en l’elaboració dels treballs de diagnosi que ara es compartiran amb el sector comercial i
professional de venda de premsa per tal de dissenyar i avaluar quin ha de ser el nou model de
quiosc del futur. La posada en marxa d’una prova pilot per part de l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat permetrà començar a avaluar la viabilitat dels nous usos analitzats.
Una fotografia actual del conjunt de quioscos a la ciutat revela que del total de 338 quioscos
existents, n’hi ha 285 d’adjudicats i 53 de vacants, amb un termini de concessió per a tots ells
que acaba el setembre del 2030.

El punt de partida per poder fer aquesta diagnosi complerta han estat quatre informes diferents.
Dos dels estudis se centren en la situació a Barcelona, amb una anàlisi de l’entorn territorial
dels actuals quioscos i un altre sobre la viabilitat del model actual. Pel que fa a la situació del
sector al món, s’ha fet un estudi comparatiu que analitza tendències de transformació a d’altres
ciutats europees i també dels diferents marcs reguladors existents.
La principal conclusió és que l’actual model de quioscos a la ciutat de Barcelona està molt
condicionat a l’evolució de les vendes de premsa i depèn de forma determinant dels ingressos
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de publicitat. Els canvis socials i d’hàbits de consum pel que fa a la lectura de premsa escrita,
els canvis tecnològics que han afavorit la competència i la irrupció amb força del producte
digital i l’existència d’un model de negoci únic i uniforme a tota la ciutat, fan necessari repensar
el model tradicional, tant a nivell de sector com de producte. Per això, fruit d’aquesta realitat es
proposa avaluar la viabilitat de donar usos alternatius o complementaris als quioscos, com ara
culturals, socials i ambientals.

» Estudi de la ubicació dels quioscos en relació d’altres
elements d’interès urbà
L’estudi de la UAB permet analitzar l’entorn territorial dels quioscos de Barcelona i també fer
una comparativa sobre les tendències de transformació al món.
D’una banda, l’estudi relaciona els quioscos, en la seva ubicació actual, amb diferents elements
que es troben al seu entorn, en un radi de 200 metres (3 illes de l’Eixample). En primer lloc, els
situa en relació amb elements d’atractiu urbà existents, espais que generen interès i
moviment, com ara museus, teatres, espais d’interès turístic. També els confronta amb
elements catalitzadors de la vida urbana, que tot i no ser atractius en si mateixos, generen
moviment, fluxos de gent i tenen una gran capacitat d’atracció de persones, com ara estacions
de metro, hospitals o tot tipus d’equipaments d’us ciutadà. I en tercer lloc, avalua la ubicació
actual dels quioscos en relació amb el comerç de proximitat, és a dir amb el teixit de
botigues local existent.
Aquests mapes que mostren de com es relacionen els quioscos amb els diferents elements del
seu entorn permeten avaluar, amb coneixement de causa, possibles funcions o usos
comercials per aquestes guinguetes en el futur.
Localització elements d'atractiu urbà i buffers de proximitat als quioscos
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Localització elements catalitzadors i buffers de proximitat als quioscos

Localització de locals comercials actius

» Estudi de tendències i situació a nivell internacional
Així mateix l’estudi de la UAB ha volgut escanejar i fer una radiografia de les diferents
experiències internacionals que existeixen per activar i reciclar els tradicionals espais de venda
de premsa i donar-los un ús futur.
En aquest cas s’ha comparat Barcelona amb ciutats amb les comparteix algun element, com
ser capitals a nivell global, com Londres o París, ser reconegudes com hub cultural, com Praga
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o Milà, urbs que son punt de trobada, com Amsterdam o Berlín i ciutats amb centre històric
rellevant, com Bordeus o Viena, per citar alguns exemples. La comparativa ha permès
concloure que els quioscos de premsa, amb el model que coneixem, son un negoci en crisi a
tot el mon. L’estudi però ha permès detectar quatre tendències per activar-los o transformar la
seva activitat, en un cas mantenint-los com a punt d’activitat econòmica i en les altres tres
opcions convertint l’actual punt de venta en un punt de prestació de serveis: culturals
ambientals i socials

Econòmica

Cultural

Tendències
d’activació al
món

Social

Ambiental
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» Perspectives d’actuació a la ciutat fruit d’aquesta anàlisi
A partir de la diagnosi de la situació actual i de la detecció de les principals problemàtiques i
també oportunitats analitzades, s’identifiquen diferents línies d’acció sobre les quals construir la
viabilitat dels quioscs de premsa situats a la ciutat amb l’objectiu de garantir la viabilitat del
quiosc de premsa en el futur.
El model de futur obligarà a introduir canvis en el model en relació al territori per adequar les
possibilitats de negoci del quiosc de premsa al territori on està ubicat i en relació als seus
serveis per ampliar les funcions específiques que pot desenvolupar el quiosc de premsa dins
d’una ciutat en constant canvi. Serà imprescindible en el disseny d’aquest nou model treballar
conjuntament amb les associacions de venedors de premsa garantint la seva participació en tot
el procés.
Així doncs es preveuen tres línies d’acció:
•
Posar en marxa un pla pilot per part de l’Institut Municipal de Persones amb
Discapacitat per testar el funcionament i viabilitat de les noves tendències econòmiques en
relació a l’economia circular, la comunicació comercial, el turisme, les petites empreses i les
noves figures professionals.
•
Estudiar l’impacte econòmic i les possibles vies de finançament de les tendències
d’activació de caire social, ambiental i cultural
•
Analitzar, a curt termini, la situació dels quioscos en desús, d’acord amb els
requeriments dels Districtes per tal de donar resposta a demandes de millora en la mobilitat i
l’ús de la via pública o per evitar accions incíviques sobre els mateixos.
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