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LA RAMBLA DEL POBLENOU

L’Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou (AVPN) va néixer l’any 1972 amb la 
campanya reivindicativa per aconseguir que el centre de menors de Wad-Ras, que 
s’havia traslladat fora de Barcelona, fos un institut per al barri. La primera pedra 
d’aquest institut es va posar vuit anys després, malgrat que no va ser fins el 1982 
quan van començar les obres en ferm. .... Contaminació al barri, Can felipa, Metro, 
Flor de Maig, Cinturó del litoral, Volem seguir vivint al barri ................... 22@, Can 
Ricart, Apropem-nos, Sanitat, Pere IV ...entre moltes !!!!!

Fem Rambla (2012) som un grup d’entitats, associacions i de veïns i veïnes del barri 
que estem impulsant un procés participatiu, obert i dinàmic perquè entre totes 
puguem decidir el futur de la Rambla de Poblenou.
Fem Rambla reflexiona sobre el barri i concretament sobre el model de Rambla que 
necessita i vol la gent del barri. Mitjançant el debat i la participació de veïns i veïnes 
volem consensuar una proposta de Rambla que consideri les necessitats reals de la 
vida quotidiana de la gent que habita el barri. Volem decidir com serà la Rambla i 
quins usos i activitats poder fer al espai públic, reivindicant un pla d’usos més acord 
amb la voluntat i necessitat del barri i la seva gent.

http://www.elpoblenou.cat/

https://femrambla.wordpress.com/

http://www.elpoblenou.cat/
https://femrambla.wordpress.com/


El procés de FEM RAMBLA neix d'una protesta ciutadana contra una actuació municipal, en 
concret la remodelació sense consens de les rotondes de la Rambla. A partir d'aquest fet 
van aflorar diferents problemàtiques de la Rambla, remodelació tram final, excés de taules 
de les terrasses a l'espai públic, etc. Des del principi va tenir clar que l'objectiu era fer un 
procés participatiu real que servis perquè l'administració prengués totes les seves 
decisions sobre aquest passeig tenint en compte les opinions de la gent del barri.

Es va marcar els objectius següents : 
1. definir com ha de ser la remodelació de la Rambla
2. establir quins usos han de conviure a la Rambla i com poden ser compatibles
3. dur a terme un procés que sigui referència per a la participació ciutadana al barri i 

empoderar els i les veïnes del barri en la presa de decisions
4. establir una metodologia de treball envers la participació entre el districte i el barri 

LA RAMBLA DEL POBLENOU : Conflicte veïnal a la Rambla



LA RAMBLA DEL POBLENOU : Procés participatiu



LA RAMBLA DEL POBLENOU : Debats, Assemblees i Conclusions

Diagnosis i conclusions sobre :

• Aspecte físic : paviment, plataforma única, mobilitat, arbrat, rotondes, fanals, bancs, 
contenidors,....

• Ús social : festes, comerç, artesans, usos, turisme, aparcaments, soroll, ....
• Activitat comercial : terrasses, artesans, monocultiu, fires, turisme, ...



LA RAMBLA DEL POBLENOU : Debats, Assemblees i Conclusions



LA RAMBLA DEL POBLENOU : Document final de propostes

https://femrambla.files.wordpress.com/2013/12/fr_document-de-resultats_des-13.pdf

https://femrambla.files.wordpress.com/2013/12/fr_document-de-resultats_des-13.pdf


LA RAMBLA DEL POBLENOU
La Rambla del Poblenou és sens dubte el passeig més

emblemàtic del nostre barri i l’espai de trobada natural. La

gent del Poblenou es troba a la Rambla, de sempre. No

és un barri de grans parcs o de places on es concentra la

vida social. A la Rambla la gent passeja fins la platja,

queden les colles d’amigues i amics per sortir una estona,

la gent més gran pren el sol, les entitats fan les seves

activitats, qui vol pren un gelat o fa el vermut, la gent

celebra les seves festes, etc.

A la Rambla del Poblenou passen moltes de les coses

que ens fan sentir barri.



LA RAMBLA DEL POBLENOU : Terrasses, situació actual



LA RAMBLA DEL POBLENOU : Terrasses, situació actual



LA RAMBLA DEL POBLENOU : Terrasses, situació actual



LA RAMBLA DEL POBLENOU : Ordenació Singular



LA RAMBLA DEL POBLENOU : Ordenació Singular, característiques

• Article 2. Elements admesos : cadires, taules, para-sols, mobiliari, 
pissarres, il·luminació,...

• Article 3. Homogeneïtzació d’elements
• Article 4. Retirada dels elements
• Article 5. Condicions generals

• El percentatge d’ocupació màxima del passeig central serà del 
40 % de l’amplada del passeig.

• Article 6. Superfícies d’ocupació 
• S’ha establert una ocupació màxima de 42 taules per tram de 

100 metres.



LA RAMBLA DEL POBLENOU : Ordenació Singular, al·legacions

FEM RAMBLA va presentar 6 al·legacions a la Ordenació provisional. :

• L’horari (diumenges a dijous, 8.00 a les 23.00 ; Divendres i vigílies de 
festius, 8.00 a les 24.00)

• El seguiment de la implantació (acceptada)
• Disposició de les taules i cadires.
• L'ancoratge dels para-sols (acceptada)
• Longitud màxima ininterrompuda (ja incorporada segons el DTE)
• Patis interiors



LA RAMBLA DEL POBLENOU : Ordenació Singular, definitiu

385                            274



LA RAMBLA DEL POBLENOU : Ordenació Singular, valoració

FEM RAMBLA, UN PAS ENDAVANT.

Es limita el creixement de les terrasses i l’ús 
abusiu de l’espai públic.

Encara cal reduir l’horari i regular a tot el barri.



LA RAMBLA DEL POBLENOU

Us espai pels veïns i veïnes

MOLTES GRACIES


