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1. METODOLOGIA DE LA DINÀMICA 

 
a) Recepció 
A l’arribada dels i les participants a la sala se’ls va fer apuntar les dades en un paper i se’ls va 
enganxar un gomet de color a la roba. Hi va haver quatre colors diferents per després poder fer 
grups de treball aleatoris i barrejats. Si dues persones venien juntes, a cadascuna se’ls assignava 
un color diferent, per separar possibles grups homogenis. En total, van participar a la jornada 64 
persones i 4 
 menuts.  
 
b) Plenari inicial 
En un primer moment, és va contextualitzar la sessió, és va fer una presentació resumida de les 
respostes de l’enquesta, és va explicar a les persones participants com es treballaria i a 
continuació es va dividir la gent en dos grups per treballar, de forma que es tornessin a ajuntar al 
final de l’activitat. Quan es van separar els dos grups, cadascú va anar a una sala amb dos 
dinamitzadors. 
 
1. Presentació: El i la dinamitzadora van explicar l’objectiu del treball en el grup. Seguidament es 

va proposar una ronda de presentació: cadascú dels presents va explicar “qui ets?” i “què 
aportaràs avui a la sessió?”.  Això va permetre que la gent prengués consciència de què podien 
aportar a la dinàmica (il·lusió, experiència, escepticisme, ganes, humor, etc...). 

 
2. Debat: És va dividir el grup 1 en 3 subgrups de 13 persones i el grup 2 en 4 subgrups de 4-6 

persones. Els dinamitzadors van repartir unes targetes de resposta i van centrar el debat en 
tres blocs temàtics. Els membres dels subgrups van apuntar en targetes les idees que van 
néixer de la discussió interna a cada subgrup en relació a “Que ens agrada” i “Que no ens 
agrada” del tema tractat en cada cas. Els blocs temàtics van ser identificats a partir dels 
resultats de l’enquesta i són els que van ser proposats per ordenar el debat. 

 
Bloc 1: L’espai físic 

a. L’aspecte físic (paviments, bancs, arbrat, rodones..) 
b. Continuïtat (entre tram, tram final, enllaç amb el mar...)  

 
Bloc 2: L’ús social 

a. Vida i convivència (trobada, activitats, festes, tranquil·litat...) 
b. Mobilitat (vianants, cotxes, bicicletes, mobilitat reduïda...) 

 
Bloc 3: L’activitat comercial 

a. Terrasses/bars (espai, número, ubicació, horaris....) 
b. Comerç i activitat econòmica (comerços, artesans, turisme....) 

 
Els membres de cada subgrup apuntaven una idea per a cada targeta, fent servir tantes 
targetes com fos necessari. 
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Què?     
M’agraden  les terrasses per 
prendre alguna cosa 

Perquè?  
Perquè donen vida al barri 
i perquè m’agrada seure-hi 
a l’estiu i prendre un gelat 

Fig. 1) Model de targetes per fer aportacions 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per cada bloc temàtic, el debat sobre les idees es va allargar durant 15-20 minuts;  aleshores 
es van posar en comú totes les idees aportades pels diferents subgrups i els dinamitzadors van 
penjar de manera ordenada les targetes al paperògraf, posant les idees similars unes al costat 
de les altres. Això va permetre visibilitzar aquelles idees amb més coincidències.  
 
 
 
 
 
Fig.2) Com es va recollir la informació 
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3. Tancament: Cada grup va escollir una persona per sortir al plenari i explicar les principals idees 
sorgides de la discussió. A continuació, els dinamitzadors van fer un repàs final de les idees 
més destacades per tancar el treball en grup i oferir una pauta sobre què explicar en el plenari 
a les persones del grup escollides com a representants. 
 
 

c) Plenari final 
Els representants del dos grups, amb l’acompanyament dels seus dinamitzadors, van explicar les 
idees principals que van sorgir del treball grupal.  
 
(Es va fer també una dinàmica amb nens i nenes. A l’Annex 4 hi ha les fotografies, falta però que 
s’aporti la metodologia del taller, que serà afegida en aquest document).   
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2. PERFIL DELS PARTICIPANTS 

 
A la jornada varen participar un total de 64 persones i 4 infants. 
El perfil dels i les assistents va ser el següent:   
- 39 van ser homes i 25 eren dones 
 

 
Respecte a les edats de les persones participants, aquesta va ser la composició:  
 
- Persones amb menys de 30 anys: 5  persones (7,94%) 
- Persones d’entre 30 i 40 anys: 7 persones (11,11%) 
- Persones d’entre 40 i 50 anys: 15 persones (23,81%) 
- Persones d’entre 50 i 60 anys: 20 persones (31,75%) 
- Persones d’entre 60 i 70 anys: 12 persones (19,04%) 
- Persones d’entre 70 i 80 anys: 4 persones (6,35%) 
 
 

 
 
Respecte al taller amb els nens i nenes, varen participar 4 persones, 2 nois i 2 noies,  d’entre 7 i 10 
anys. 

60,93%

39,06%

Homes Dones

8%

11%

24%

32%

19%

6%

Persones amb menys de 30 anys Persones d’entre 30 i 40 anys Persones d’entre 40 i 50 anys

Persones d’entre 50 i 60 anys Persones d’entre 60 i 70 anys Persones d’entre 70 i 80 anys
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3.1. GRUP A: ANÀLISI DE LES RESPOSTES 

 
DIMENCIÓ 1: ESPAI FÍSIC 
 
A) ASPECTE FÍSIC  
 

QUÈ  ENS AGRADA 
 
Els Fanals (2 resposta) 

Fanals i els jardinets de les rodones ben cuidats. Donen caràcter tradicional i identitat. 
Els fanals” 

 
Per què? 
Un primer element de l’aspecte físic que agrada són els fanals de la rambla.  Se’n destaca que 
donen caràcter i identitat a la rambla. També s’apunta que els jardinets de les rodones també 
agraden, però cal que estiguin ben cuidats. 
 
L’asfalt (2 respostes)  

Paviment asfalt. Pràctic i manteniment 
Asfalt. Còmode, més segur 

 
Per què? 
Un altre dels aspectes que també agraden (tot i que no hi ha consens al respecte) és l’asfalt. Els 
motius són la comoditat, la facilitat de manteniment i el fet que es considera més segur per al 
vianant. 
 
L’enrajolat de les rodones ben mantingut (1 resposta) 

Mantenir enrajolat rotondes ben mantingut. Dóna una caràcter més urbà.  

 
Per què? 
Seguint amb el paviment, també hi ha qui destaca en positiu l’enrajolat de les rotondes, 
argumentant que dóna un caràcter més urbà a la rambla que no pas el paviment asfalt. No 
obstant, s’apunta que cal que l’enrajolat estigui ben col·locat i mantingut. 
 
Les rodones (1 resposta) 

Rodones. Li donen personalitat i continuïtat. 

 
Per què? 
Les rodones es destaquen com un altre element de la rambla que agrada perquè li dóna 
personalitat i continuïtat. En aquest sentit, s’apunta que potser caldria alguna rodona més en 
alguna de les interseccions de la rambla. 
 
 
L’estructura del barri històric (1 resposta) 

Conserva estructura històrica de casc antic. Essència del Poblenou.  
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Per què? 
Es considera que l’estructura de nucli antic del barri és un element important i és l’essència del 
Poblenou. Per això s’assenyala que cal conservar-lo per evitar que determinades reformes 
urbanístiques l’acabin desdibuixant. 
 
El parc de mar (1 resposta) 

Parc de mar de Poblenou. Acaba al mar.  

 
Per què? 
Finalment hi ha qui destaca que li agrada la zona de parc que enllaça el final de la rambla amb el 
mar. Tot i que es valora que seria millorable agrada el fet que doni continuïtat al barri fins al mar. 
 
L’absència de contenidors (1 resposta) 
Durant el repàs final de les idees sorgides, hi ha qui planteja que li agrada el fet que a la rambla no 
hi hagi contenidors de recollida de residus. 
 
 

QUÈ NO ENS AGRADA 
 
La no continuïtat de la rambla en el tros final (3 respostes)  

No continuïtat de la rambla fins al mar. Falta urbanitzar i donar coherència amb les idees que 
surtin del procés participatiu.  
Arreglar el tros final. Ús i per estètica. 
El tram de rambla de Taulat. Cal acabar-lo i urbanitzar-lo. 

 
Per què?  
Els diversos grups coincideixen a destacar la necessitat d’acabar de donar continuïtat a la rambla 
en el seu tram final, tant per una qüestió d’ús com d’estètica. Es considera que el tram final, per 
sota de Taulat, s’hauria de reurbanitzar per donar-li coherència amb la resta de la rambla. També 
hi ha qui apunta que aquesta reurbanització s’hauria de fer d’acord amb els resultats que surtin 
del procés participatiu. 
 
L’aparcament del final de la rambla  (1 resposta)  

“Aparcament final rambla. Donar altre ús”. 

 
Per què? 
Enllaçant amb la idea anterior, es comenta que quan es reurbanitzi aquest darrer tram caldria 
pensar en donar un altre ús a l’espai d’aparcament que hi ha actualment a un costat de la rambla.  
 
Els “talls” de la rambla: Pere IV i el trànsit dels carrers transversals (1 resposta)  

“No ens agrada que la frontera sigui Pere IV. Talla continuïtat” 
“La rambla quedi tallada per vehicles. Dona problemes de seguretat tant dels grans com els 
petits”. 

 
Per què? 
Seguint amb el tema de la continuïtat, no agraden els talls que provoquen alguns carrers que la 
creuen. Per una banda no agrada que tal com està ara la intersecció amb el carrer Pere IV actuï 
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com una frontera que divideix la rambla i en talla la seva continuïtat. Per altra banda, tampoc 
agrada el trànsit que provoquen alguns carrers transversals ja que es considera que són un 
element que la parteix i que provoca situacions de risc tant per a les persones grans com per a la 
canalla. 
 
La no continuïtat de la rambla amb el casc antic (1 resposta)  

“No ens agrada que no estigui oberta al casc antic. Les 2 artèries no estan connectades”. 

 
Per què? 
Es lamenta que la rambla no estigui prou ben connectada amb la resta del casc antic del barri. 
S’apunta que hi ha dues grans artèries, la rambla i el carrer Marià Aguiló, però que no estan 
connectades. Caldria fer una intervenció en alguns carrers transversals per crear una mena de 
bulevards que donessin una certa continuïtat i connectessin aquests dos carrers. 
 
L’asfalt (2 respostes)  

“L’asfalt. Sembla una carretera” 
“No ens agrada l’asfaltat. Perd qualitat” 

 
Per què? 
De la mateixa manera que hi havia qui destacava l’asfalt com un element positiu també hi ha qui el 
destaca com un element negatiu. No agrada perquè dóna aspecte de carretera i perquè fa que la 
rambla perdi qualitat i identitat. 
 
El color de l’asfalt (2 respostes)  

“Color asfaltat. Negre” 
“Asfaltat de color diferent. Distingeix de la carretera” 

 
Per què? 
Seguint amb l’asfalt, hi ha qui apunta que el que no li agrada és el color, el fet que sigui negre. Així, 
s’apunta que si hi ha d’haver asfalt que sigui d‘un altre color, que ajudi a distingir-lo de la calçada. 
 
Les “panxes” i pendents de les rodones ( 3 respostes)  

“Ens agradaria que les rotondes tinguessin menys pendent, com la del Casino. Mobilitat gent gran” 
“Accessibilitat. Rodones abombades. Voreres (sense). Per comoditat i seguretat” 
“Les panxes de la rambla. Dificulten la mobilitat” 

 
Per què? 
Un altre element relacionat amb el paviment que no agrada són les “panxes” i els pendents que 
tenen les rodones. Es comenta que dificulten l’accessibilitat i la mobilitat i poden posar en risc la 
seguretat de la gent gran, persones amb dificultat per caminar, etc. Per això es proposa que se’n 
redueixi el pendent, i es posa com a exemple la rodona del Casino. A més, hi ha qui apunta que 
aquestes “panxes” també hi són en altres punts de la rambla i, fins i tot, en altres carrers, i que 
caldria fer-hi alguna cosa al respecte.  
 
Plataforma central vs plataforma única ( 2 respostes)  

“No sigui plataforma única. Talla capacitat” 
“(ens agrada) Plataforma del mig. Separa espais” 
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Per què? 
Hi ha dues visions contraposades sobre l’actual estructura de plataforma central. Per una banda hi 
ha qui ja els agrada perquè permet separar els diferents espais de la rambla. Per una altra banda hi 
ha qui no els agrada i preferirien una plataforma única a un sol nivell, ja que donaria més capacitat 
i seguretat a la rambla. 
 
L’arbrat  (2 respostes)  

“Arbrat. Al·lèrgies. Alternatives?” 
“No ens agrada el manteniment dels arbres. Massa alts i poc cuidats.” 

 
Per què? 
Hi ha dos aspectes relacionats amb l’arbrat que no agraden. El primer és que els plataners 
provoquen al·lèrgies a algunes persones i per això caldria pensar alternatives. El segon fa 
referència al fet que es considera que són massa alts i que no estan prou ben mantinguts. 
 
 
Els bancs (1 resposta) 

“Bancs. Ens agraden més bancs/bonics (?) (seient). Trenquen l’estètica. Perquè la gent vol seure” 

 
Per què? 
Es considera que no hi ha prou bancs a la rambla. Caldria posar-ne més, donat que a molt gent li 
agrada seure a la rambla.  
 
La ubicació del monument al Dr. Trueta  
Durant el repàs final de les idees sorgides, hi ha qui planteja que no li agrada on està situat 
actualment el monument al Dr. Trueta, donat que barra el pas i és com una barrera, per això 
caldria pensar quina seria una millor ubicació. 
 
El cost de canviar el paviment per l’asfalt  
Durant el repàs final de les idees sorgides, també hi ha qui apunta que s’han gastat massa diners 
en posar l’asfalt, i que aquest diners es podrien haver invertit millor. 
  
 
2. L’ÚS SOCIAL 
 

QUÈ  ENS AGRADA 
 
Les festes i activitats populars (3 respostes)  

“Participar activitats lúdiques del barri, cercaviles, correfoc, foguera, carnaval, cavalcada...” 
“L’ús cultural espontani de la rambla: teatre, músics... Vida social” 
“Hi ha d’haver lloc de rituals de festa. En aquest moment l’ocupació no ho permet” 

 
 
Per què? 
Un primer element de l’ús social que agrada és la diversitat d’activitats culturals, lúdiques i festives 
que s’hi fan, siguin programades (cercaviles, correfoc, carnaval, cavalcades..) o siguin espontànies 
(teatre, músics de carrer...). Es valora com a important també poder organitzar activitats per part 
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de les entitats del barri. Tanmateix, hi ha qui lamenta que actualment l’ocupació que es fa de la 
rambla no permet disposar de suficients espai per a aquests usos. 
 
L’ambient que dóna el comerç, les terrasses i les fires d’artesans ( 3 respostes)  

“Us comercial de barri ,de proximitat; cooperatives i artesans. Ambient tradicional” 
“Ens agraden les parades d’artesans. Inclosos els dies assenyalats Sant Jordi, flor de maig” 
“Us de terrasses. Ambient” 

 
Per què? 
Tot i que més endavant hi ha un bloc específic dedicat a l’activitat comercial, en aquest bloc es 
destaca positivament com el comerç, destacant sobretot el comerç de proximitat, les parades i 
fires d’artesans, contribueixen a donar ambient i vida social a la rambla. També es valora 
positivament la presència d’algunes terrasses.  
 
Llocs de parada (1 resposta) 

“Banc són (?). Per conversà” 

 
Per què? 
Es valora molt positivament la presència de bancs o de zones on poder estar-hi. Que no siguin llocs 
de pas, sinó llocs de parada on xerrar, mirar o simplement estar-s’hi.  
 
L’hort urbà (1 resposta) 

“L’hort urbà. Us social” 

 
Per què? 
Hi ha qui destaca que li agrada l’hort urbà pel seu ús social. 
 
 

QUÈ NO ENS AGRADA 
 
Massa soroll (3 respostes) 

“Falten límits horaris. S’han de fer complir. Tema convivència i soroll” 
“Soroll fora horari terrasses. No es pot descansar” 
“Música dels restaurants. Els horaris i el volum és excessiu. Mala qualitat. Volum controlat” 

 
Per què? 
Un primer element de l’ús social de la rambla que no agrada és l’excés de soroll, especialment en 
aquells horaris en que més impedeixen el descans. En aquest sentit es considera que no es 
respecten prou els horaris per part dels establiments i que això és un problema per als residents 
de la rambla, que els costa descansar. També es comenta que la música que surt dels establiments 
comercials i de restauració a vegades està a un volum massa alt. 
 
 
Massa turisme (2 respostes) 

“Increment de turistes. Hi ha polítiques que els potencien” 
“Excés d’oferta d’hostaleria. Fomenta el turisme” 
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Per què? 
Un segon aspecte de l’ús social de la rambla que tampoc agrada és un turisme que es considera 
excessiu. S’assenyala que tant l’excés d’oferta d’hostaleria com algunes polítiques que es 
desenvolupen potencien el turisme a la rambla en detriment dels usos i necessitats de les 
persones del barri.  
 
La manca d’espais per a infants (1 resposta) 

“Espai per nens. No hi ha” 

 
Per què? 
Es considera que a la rambla hi ha una manca d’espais per als nens i nenes. 
 
La manca d’espais per estar-s’hi i xerrar (1 resposta) 

“Espais de conversa i per estar. No n’hi ha fora terrasses” 

 
Per què? 
Així com en la part positiva es destacaven els bancs com a element positiu per afavorir els espais 
de conversa, ara es destaca com a negatiu el fet que hi ha una manca d’espais de relació on poder 
conversar i estar-s’hi, que no siguin de consum, com per exemple les terrasses.  
 
Compliment vs incompliment de la normativa de civisme (2 respostes) 

“Incompliment normativa. Gent amb traje bany, horari terrasses” 
“No m’agrada que es compleixi la normativa cívica” 

 
Per què? 
Pel que fa al compliment de les normatives de civisme, hi ha visions contraposades. Per una banda 
hi ha qui lamenta que no es compleixi pel que fa a aspectes com passejar amb vestit de bany per la 
Rambla, els horaris de les terrasses, etc. però per altra banda també hi ha qui ja li agrada que no es 
compleixi la normativa de civisme, ja que aquesta és molt estricte.  
 
El trànsit a les rodones (2 respostes) 

“Trànsit rodones. Trenca el flux dels vianants” 
“Temporització semàfors vianants per travessar rodones. No dóna temps a travessar tota la 
rodona” 

 
Per què? 
Entrant en temes de mobilitat, un primer element que no agrada és el trànsit que hi ha a les 
rodones i com això afecta a la rambla. Per una banda, no agrada perquè el trànsit i els passos de 
vianants tallen el flux dels vianants de la rambla. Per altra banda, tampoc agrada la temporització 
dels semàfors dels passos de vianants perquè moltes vegades no donen temps a travessar tota la 
rotonda, i obliga a fer-ho en dues vegades. 
 
 
L’espai dedicat al trànsit rodat (3 respostes) 

“Es reservi l’espai als cotxes i serveis, bicicletes (laterals rambla). Satura l’espai” 
“Estacionament cotxes rodones lateral. Dificulten el trànsit de vehicles grans i autobusos”. 
“Ús peatonal, reduir màxim cotxes. Donar caire de passeig peatonal”   
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Per què? 
Seguint amb el tema de la mobilitat, hi ha diverses aportacions que lamenten que es dedica massa 
espai al trànsit i l’aparcament de cotxes i bicicletes. Per una banda, no agrada que els laterals de la 
rambla es dediquin al trànsit de cotxes i bicicletes, perquè això satura l’espai. Per altra banda 
tampoc agrada que es pugui aparcar als laterals de les rodones, perquè això dificulta el trànsit, 
especialment pel que fa a autobusos i vehicles grans. S’apunta que caldria reduir al màxim el pas 
de cotxes per donar a la rambla un aspecte menys de carrer i més de passeig per als vianants. Si ve 
es té consciència que el trànsit rodat no pot ser del tot anul·lat i que les bicicletes han de tenir 
també el seu espai, sí que es valora que podria fer-se una reordenació de la mobilitat de la Rambla 
que fos més favorable per les persones vianants.  
 
El carril bici no es respecta i no està prou ben senyalitzat (3 respostes)  

“Millor senyalització del carril bici lateral. Consolidar l’ús. Es respecti” 
“Carril bici a la rambla. S’ha de fer complir a bicis + patins” 
“Carril bici. No tenen continuïtat a les rodones” 

 
Per què? 
Respecte al carril bici hi ha dues posicions diferents. La primera planteja que actualment no està 
prou ben senyalitzat i no es respecte prou, ni per part dels propis usuaris ni per part de la resta de 
vianants, vehicles.... Per això caldria senyalitzar millor el carril bici i fer-lo respectar. Això es pot 
entendre que seria una millora tant per als vianants (en la mesura que els ciclistes i patinadors 
circularien pel carril marcat) com per als propis usuaris del carril (en la mesura que la resta de 
vianants i vehicles també el respectarien). A més, es lamenta que actualment el carril bici no té 
una bona continuïtat a les rodones i això genera problemes de trànsit i de seguretat.  
 
El carril bici a la rambla (1 resposta)  

“No agrada carril bici. Rambla per als vianants” 

 
Per què? 
La segona posició respecte al carril bici planteja la seva eliminació considerant que la Rambla ha de 
ser només per als vianants.  
 
La manca d’espai per l’excés de gent (1 resposta) 

“Està saturada per la població. Falta espai” 
“Solventar les aglomeracions. Hi ha poc espai” 

 
Per què? 
Tampoc agrada que molts cops la rambla estigui saturada per un excés de gent. Les aglomeracions 
provocades per l’excés de gent, les terrasses, el turisme, etc. fa que falti espai per estar-hi a gust. 
En els últims anys s’ha notat un increment molt alt d’activitat a la Rambla i una major presència de 
gent.  
 
 
La manca d’aparcaments de bicicletes i de “Bicing”  
Durant el repàs final de les idees sorgides, també hi ha qui apunta que manquen aparcaments de 
bicicletes i espais de “Bicing”. 
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3. L’ACTIVITAT COMERCIAL 
 

QUÈ  ENS AGRADA 
 
Les terrasses (amb ordre) (2 respostes)  

“Les terrasses en espais acotats i limitats” 
“Ens agrada que hi hagi terrasses però amb ordenació. Perquè dóna vida” 

 
Per què? 
Un primer element de l’activitat comercial que agrada són les terrasses, donat que són un element 
que dóna molta vida a la Rambla. Tanmateix, es demana que no n’hi hagin tantes i que aquestes 
estiguin ben acotades i ordenades. 
 
El comerç de proximitat (1 resposta) 

“Els comerços amb personalitat de barri, de marca.” 

 
Per què? 
Un altre element que es destaca és el comerç de barri, de proximitat, que ofereix qualitat i 
personalitat al barri, així com la necessitat de que aquest sigui divers en quan a productes a oferir.  
 
Les fires (1 resposta) 

“Ens agrada que hi hagi fires, tant comercials com d’entitats. Perquè és una altra forma de 
ramblejar i es potencia el comerç de proximitat” 

 
Per què? 
També agraden les diferents fires que es fan a la rambla, tant si són comercials com si són 
d’entitats, perquè donen vida a la rambla i potencien el comerç de proximitat. 
 
Agradaria que el comerç obrís els diumenges ( resposta) 

“El comerç obri portes diumenge” 

 
Per què? 
Hi ha qui planteja que li agradaria que els comerços obrissin també els diumenges. 
 

 
 
 
 
QUÈ NO ENS AGRADA 
 
L’espai excessiu que ocupen les terrasses  (5 respostes) 

“Les terrasses. Ocupen espai excessiu” 
“L’excés de terrasses. Dificulten el passeig i la relació” 
“Excés d’ocupació excessiva de terrasses. Ocupen massa lloc i no respecten el concedit” 
“Número de taules excessiu, agafen més espai, i més soroll. Vialitat peatons” 
“Falten fronteres entre terrassa i terrassa. Que permetin el pas” 
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Per què? 
Hi ha un gran acord en destacar negativament l’excessiu espai que ocupen actualment les 
terrasses que hi ha a la rambla. Es considera que ocupen massa espai, en ocasions superant l’espai 
concedit, i que això treu espai als vianants per poder passejar, relacionar-se, etc. D’altra banda, 
tampoc agrada que no es deixi prou espai entre terrasses que permeti el pas dels vianants i que 
permeti sortir del tram central de la rambla. 
 
La poca diversitat de l’oferta comercial (3 respostes)  

“Redefinir equilibris comercial, bars, restaurants, souvenirs. Imatge” 
“No m’agrada que no hi hagi diversitat i qualitat de comerços a la rambla. Perquè fa perdre 
riquesa” 
“L’oferta comercial sigui exclusivament orientada per estrangers als bars i restaurants” 

 
Per què? 
Un segon tema que genera molt acord és el fet que agradaria una oferta comercial més diversa i 
de més qualitat. S’afirma que l’oferta actual s’hauria d’equilibrar més potenciant el comerç de 
qualitat i amb una oferta no tant adreçada al turisme. També s’apunta que l’oferta de bars, 
restaurants i forns està massa orientada al turisme. 
 
Els usos dels locals comercials (2 respostes) 

“No m’agrada que no hi hagi diversitat d’usos dels locals, ja que només tenen accés els que 
generen molt ingrés econòmic. Perquè limita l’accés a altres usos” 
“Només hi hagi comerços. El preu és molt car i dificulta l’accés a altres activitats” 

 
Per què? 
Lligant amb la idea anterior, també es reclama que l’ocupació dels locals comercials respongués a 
una major diversitat d’usos, doncs es considera que actualment només hi tenen accés aquells 
negocis amb més capacitat de generar ingressos, i això fa que altres sectors en quedin excloses. A 
més, es planteja que els locals estan ocupats tots per l’oferta comercial i que això dificulta que 
altres activitats (com entitats, etc.) s’hi poguessin establir i donar més diversitat a la rambla. 
 
Que la rambla acabi sent com Les Rambles de Barcelona (1 resposta)  

“No ens agrada que quedi com Rambla de Barcelona. Foragita veïns” 

 
Per què? 
S’alerta sobre la possibilitat que la rambla del Poblenou acabí sent com Les Rambles de Barcelona, 
un espai que ha foragitat els veïns del barri i que ha perdut tota identitat.  
 
L’absència d’un pla d’usos adequat (1 resposta)  

“Necessitem un pla d’usos nou i adaptat. Per els canvis dels darrers anys” 

 
Per què? 
No agrada que no hi hagi un pla d’usos nou i que s’adeqüi a la realitat actual de la rambla. Per això, 
es valora que caldria fer un nou pla d’usos que s’adapti a les necessitats i la situació actual de 
rambla. 
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Que no es promoguin prou els valors històrics i patrimonials (1 resposta)  

“Falta recuperar valors històrics i patrimonials del barri” 

 
 
Per què? 
S’apunta que actualment no es promouen prou aquests valors i que caldria fer-ho per donar-los a 
conèixer als visitants i, en certa manera, potenciar un model de turisme més cultural. 
 
Els petits comerços amb horaris comercials molt extensos (1 resposta)  

“Tants (establiments) xinesos i els horaris que fan. Fruiteria?” 

 
Per què? 
Hi ha qui considera que s’haurien de controlar els petits comerços d’alimentació que es percep 
que tenen horaris molt més extensos que la resta de l’oferta comercial.  
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3.2 GRUP B: ANÀLISI DE LES RESPOSTES 

 
DIMENCIÓ 1: ESPAI FÍSIC 
 
A) ASPECTE FÍSIC  
 

QUÈ  ENS AGRADA 
 
Rodona del Casino (1 resposta) 

Ens agrada la singularitat urbanística de la rodona del Casino 

 
Per què? 
Un dels grups va assenyalar la singularitat urbanística de la rodona del Casino com a element 
emblemàtic i singular del barri. Valorant la seva singularitat com un fet positiu.  
 
Fanals (1 resposta) 

Ens agraden els fanals vuitcentistes 

 
Per què? 
Un subgrup va identificar els fanals vuitcentistes de la Rambla com a elements emblemàtics 
d’aquest espai, i singulars per tant.  
 

 
QUÈ NO ENS AGRADA 
 
Paviment (3 respostes) 

No ens agrada l’asfalt 
No ens agrada el paviment d’asfalt 
Asfalt no 

 
Per què? 
Tres subgrups van determinar que l’asfalt com un dels element negatius dins de l’aspecte físic de 
la Rambla, argument que no els hi agrada estèticament perquè és lleig. En aquest sentit, varen 
explicar la poca idoneïtat de l’asfalt per a un espai de trobada com és la Rambla, sent aquest un 
material poc acollidor, pensat sobretot per als vehicles, i no per a les persones.  També és va 
indicar que és tracta d’un material que s’embruta i és calenta amb facilitat, a l’hora que costa més 
escombrar-lo.   Tot i així, un dels subgrups també va indicar que és tracta d’un material més 
accessible, més silenciós i més econòmic en quant al seu manteniment.  
Van comentar també la seva preferència per les antigues rajoles, que consideren més boniques.  
 
Bancs (3 respostes) 

No ens agrada que faltin bancs 
No ens agrada que no hi hagi més bancs 

 
Per què? 
Tres dels subgrups van identificar la mancança dels bancs a la Rambla com un fet negatiu. Per una 
banda, varen explicar que als llocs on hi ha terrasses no s’han tornat a ubicar bancs i que 
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actualment són pocs els què hi ha. Estèticament també és va comentar que els antics eren més 
macos.  
 
Monument Dr. Trueta (3 respostes) 

No ens agrada l’escultura del Dr. Trueta 
No ens agrada la localització del monument del Dr. Trueta 
No ens agrada que el monument del Dr. Trueta estigui al mig del pas com un obstacle 

 
Per què? 
Tres dels subgrups de treball varen indicar que no els hi agradava el monument al Dr. Trueta. Un 
dels subgrups va definir-la com lletja i funerària. Tots tres varen coincidir al dir que està situada al 
mig de l’espai i que talla el pas.  
 
Arbrat (3 respostes) 

No ens agrada que no substitueixin els plataners a mesura que vagin morin   
No ens agrada que no és controlin les poder de manera que és pugui millorar la contaminació de 
les llavors. 
No ens agrada que els escocells dels arbres estiguin sense tapar i siguin un forat 

 
Per què? 
Dos subgrups (però amb tres targetes) van assenyalar l’arbrat com un element negatiu, indicant 
que fora bo substituir els plataners per altre tipus d’arbrat quan aquests vagin morint, donat que 
donen molts problemes de al·lèrgies i de més. També és va indicar dos cops el fet de què és un 
problema que els escocells dels arbres no estiguin tapats, ja que són un perill.  
 
 
B) CONTINUÏTAT 
 

QUÈ ENS AGRADA 
 
En aquest apartat de continuïtat cap subgrup va identificar cap element com a positiu. Queda per 
tant deserta aquesta primera part de respostes al voltant del què agrada. 
 

 
QUÈ NO ENS AGRADA 
 
Tram final de Taulat (4 respostes) 

No ens agrada el tram de sota del C. Taulat 
No ens agrada la no continuïtat del C. Taulat a Passeig Calvell 
No ens agrada el tram Taulat / Passegi Calvell 
No ens agrada el creuament de Pere IV 

 
Per què? 
Els quatre subgrups del grup B van considerar un fet negatiu l’últim tram de la Rambla. En aquest 
sentit és va identificar com el problema més greu el tram ubicat entre el carrer Taulat i el Passeig 
Calvell, indicant la seva necessària remodelació . Però també és va assenyalar l’encreuament de la 
Rambla amb Pere IV com un punt negatiu que s’hauria de repensar i redissenyar.  
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Accessibilitat i desnivells (2 respostes) 

No ens agrada els desnivells de les rodones 
No ens agraden els desnivells 

 
Per què? 
Dos subgrups varen indicar els desnivells com a un paràmetre negatiu, fent un d’ells referència 
explícita als desnivells de les rodones. Les raons per dir això són bàsicament per un tema de 
seguretat, de comoditat per al vianant i també, segons un subgrup, d’estètica.  
 
Obstacles a la continuïtat física (1 resposta) 

No ens agraden els pals i jardineres que delimiten l’antiga vorera 

 
Per què? 
Un dels subgrups va indicar que no els agradaven aquest elements perquè són un obstacle per als 
veïns i veïnes, a l’hora que dificulten l’accessibilitat als serveis d’emergència. 
 
Arribada al mar (1 resposta) 

No ens agrada que la Rambla no arribi al mar  

 
Per què? 
Un dels subgrups mostrar la seva disconformitat amb el fet de que la Rambla no arribi fins al mar 
de forma continua, argumentant que trenca la harmonia de tot el continu de la Rambla i suposa 
una veritable discontinuïtat.  
 
 
C) ALTRES: Propostes  
 
Ajardinar les rodones (1 resposta) 
Un subgrup proposa que es puguin plantar noves plantes a les rodones de la Rambla, per fer 
l’espai més bonic i més verd.  
 
 
 
 
 
DIMENCIÓ 2: ÚS SOCIAL 
 
A) VIDA I CONVIVÈNCIA 
 

QUÈ  ENS AGRADA 
 
Espai de trobada i convivència (3 respostes) 

Ens agrada que sigui un punt de convivència i trobada 
Ens agrada que la Rambla segueixi sent un espai de trobada i convivència 
Ens agrada que sigui un lloc de relació i trobada 
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Per què? 
Tres subgrups van senyalar que la Rambla representa un espai de convivència, trobada i relació 
per veïns i veïnes del Barri, principalment per les seves característiques de espai acollidor i 
agradable, que les persones identifiquen com elements específic de la vida del barri. 
 
Espai de tranquil·litat (2 respostes) 

Ens agrada poder seure en una terrassa en un entorn tranquil 
Ens agrada poder passejar amb tranquil·litat per la Rambla  

 
Per què? 
Dos subgrups van identificar la Rambla com un espai “tranquil” on poder realitzar activitats d’oci i 
passejar: la “tranquil·litat” del espai va se considerat un aspecte que afavoreix les relacions socials 
i la convivència entre veïns i veïnes, en línea amb la dimensió anterior. 
 
Rodones (1 resposta) 

Ens agraden les rodones  

 
Per què? 
Un subgrup va senyalar les rodones com un element positiu de la Rambla, perquè faciliten el 
desplaçament dels vianants escurçant l’espai de creuament del carrer que intercepten 
horitzontalment la Rambla i perquè representen un espai de trobada per la comunitat. 
 
Artesans (1 resposta) 

Les parades d’artesans 

 
Per què? 
Un subgrup va identificar com element positiu la presencia a la Rambla de les parades d’artesans, 
pel fet de representar una activitat amb un contingut cultural que enriqueix el barri. 
 
Activitats populars (1 resposta) 

Activitats de festes populars  (reis, correfocs, carnestoltes) que es fan a la rambla  

 
Per què? 
Un subgrup va valorar positivament l’organització de festes i altres activitats populars a la Rambla 
perquè dinamitzen la vida social del Poblenou, faciliten les relacions socials entre el veïnat i 
enforteixen el sentiment comunitari d’identitat i de pertànyer al barri.  

 
 
 QUÈ NO ENS AGRADA 
 
Turisme excessiu (2 respostes) 

Turisme excessiu... 
No ens agrada un excés de turisme  

 
Per què? 
Dos subgrups van considerar el increment excessiu de la presencia de turistes a la Rambla que es 
va registrar en el últims anys com un element fortament negatiu de la vida del barri, principalment 
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perquè l’ que pateix la Rambla pel nombre de turistes que la transiten hi allunya els veïns i veïnes 
al perjudicar la tranquil·litat del espai, i a més a més reconfigura de l’oferta comercial determinant 
el tancadament de botigues “locals” i de proximitat, substituïdes per establiment enfocats als 
visitants. 
 
Compatibilitat i conflicte d’usos (2 respostes) 

No ens agrada el repartiment de l’espai 
No ens agrada la pressió que provoquen els diversos usos 

 
Per què? 
Dos subgrups van identificar la compatibilitat d’us dels espais de la Rambla com un element que 
impacta negativament en la convivència en el barri: per un costat, es va registrà una queixa 
relativa a la limitació en la tipologia de activitats que l’actual repartiment dels espai de la Rambla – 
i en particular la relació desequilibrada entre l’espai destinat als veïns i l’espai ocupat per les 
terrasses de bars i restaurants – produeix; i per l’altre, la manca d’una definició clara dels espais i 
dels seus usos produeix alguns petits conflictes quotidians entre els diferents usuaris. 
 
Reducció d’ús social (1 resposta) 

No ens agrada que no hi ha espai per a usos socials  

 
Per què? 
En línea amb la resposta anterior, un subgrup va senyalar com element negatiu de la Rambla la 
insuficiència del espai públic destinat clarament a un ús social i veïnal, com per exemple la 
celebració de festes i fires a la Rambla. 
 
Equilibri d’usos comercial (1 resposta) 

No ens agrada que l’activitat de serveis (restauració) hagi superat l’activitat comercial  

 
Per què? 
Un subgrup va considerar un element negatiu la substitució d’establiment de restauració (bars i 
restaurants) a altres tipologies de comerços, perquè al reduir-se la diversitat de l’oferta comercial 
s’empobreix la vida social del barri,  i a més a més els establiments dedicats a la restauració 
provoquen molèsties a veïns i veïnes. 
 
Soroll i incivisme (1 resposta) 

Soroll. Hora tancament. Civisme 

 
Per què? 
Un subgrup va identificar com element negatiu per la vida i convivència a la Rambla el soroll i, més 
en general, la manca de civisme d’algun del col·lectius de persones que freqüenten la Rambla, 
sobretot a la nit. En particular, el subgrup es va queixar de les molèsties que generen els horaris 
nocturns de tancament d’alguns establiments de la Rambla. 
 
Actitud dels cossos de seguretat (1 resposta) 

No ens agrada que la policia no actuï quan se’ls hi demana ajuda  
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Per què? 
Un subgrup va considerar negativament els casos d’inacció dels cossos de seguritat con resposta a 
alguns assenyalaments de veïns i veïnes en relació a incompliments de  la normativa que regula el 
espai de la Rambla i, més en general, del barri. 
 

 
B) MOBILITAT 
 

QUÈ  ENS AGRADA 
 
Mobilitat dolça (espai per a vianants i bicicletes i limitació trànsit motoritzat) (3 respostes) 

Ens agrada que vianants i bicicletes siguin els protagonistes de la rambla  
M’agrada la possibilitat d’anar en bici 
Ens agrada que el trànsit motoritzat sigui restringit 

 
Per què? 
Dos subgrups van senyalar com element positiu de la Rambla la prevalença de la “mobilitat dolça” 
(peatons, bicicletes, vehicles sense motor en general) i la limitació del trànsit als cotxes: aquesta 
tipologia de mobilitat garanteix un entorn urbà silenciós, segur i tranquil pels vianants. A més a 
més, un del dos subgrups considera que el espai de trànsit per peatons i altres vehicles a la Rambla 
està senyalitzat bé, millor que en el passat. 
 
 

QUÈ NO ENS AGRADA 
 
Invasió de l’espai per a vianants (3 respostes) 

Bicicletes. No agrada que vagin pel centre 
No m’agrada que la gent passi en bici pel passeig central 
No agraden els patinadors pel mig de la Rambla 

 
Per què? 
Tres subgrups van considerar un element negatiu de la mobilitat a la Rambla la invasió per part de 
ciclistes i patinadors de la part central de la avinguda, reservada als peatons: el pas d’aquest 
vehicles pel mig de la Rambla suposa un perill pels vianants (genera incidents) al mateix temps que 
dificulta la mobilitat de les persones. 
 
Manca d’aparcaments de bicis (2 respostes) 

No ens agrada que faltin aparcaments per a bicis 
No ens agrada que hagin tret pàrquings per a bicis i no els hagin posat en cap altre espai del barri 
(carrer pròxim) 

 
Per què? 
Dos subgrups van senyalar la insuficiència del nombre d’aparcaments per bicicletes a la Rambla i 
als carrers més propers, aspecte que dificulta la mobilitat pels ciclistes. En particular, un grup va 
mencionar la necessitat de tornar a posar els aparcaments que l’Ajuntament va treure a la zona de 
la Rambla. 
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Manteniment dels aparcaments: bicis abandonades (1 resposta) 

En els pàrquings de les bicis hi ha bicis molt velles en desús sense manteniment 

 
Per què? 
Un subgrup va senyalar la manca de manteniment dels aparcaments per les bicicletes, sovint 
ocupats per bicicletes velles i abandonades que ocupen inútilment llocs per aparcar. 
 
Invasió de l’espai per bicis (1 resposta) 

No ens agrada que les motos utilitzin els carrils bici 

 
Per què? 
Un subgrup va senyalar el perill representat per les motos que utilitzen els carrils reservats a les 
bicicletes i al trànsit dels peatons. 
 
Programació semàfors (1 resposta) 

No ens agrada la programació dels semàfors 

 
Per què? 
Un subgrup va evidenciar que la programació dels semàfors a la Rambla no facilita el trànsit dels 
peatons, afavorint més aviat el transit transversal de cotxes.    
 
Trànsit dels vehicles policials (1 resposta) 

No ens agrada l’actitud dels policies (urbana i mossos). Aparquen on no toca 

 
Per què? 
Un subgrup va senyalar con element negatiu de la mobilitat a la Rambla la pràctica per part de 
alguns elements dels cossos de seguritat d’aparcar els vehicles de patrulla a llocs no apropiats o 
clarament prohibits, cosa que genera molèsties al trànsit de veïns i veïnes. 
 
Ocupació de l’espai públic per aparcaments (1 resposta) 

No ens agrada que és donin llicències d’obra per fer edificis sense aparcaments 

 
Per què? 
Un subgrup va destaca el cas d’una concessió de llicències d’obres per edificis que no disposen de 
aparcaments pels cotxes de les persones que hi viuran. Aquest manca en la planificació urbana un 
perill per l’espai públic del barri: al no disposar de aparcaments privats, els cotxes hauran de 
ocupar el espai públic, produint ulterior congestió. 
 
 
Servei de neteja dels comerços (1 resposta) 

No ens agrada el sistema de neteja i recollida selectiva dels comerços de la Rambla (3 de la 
matinada)  

 
Per què? 
Un subgrup va evidenciar les molèsties que suposa el sistema nocturn de neteja i recollida 
selectiva de les deixalles dels comerços, i particularment dels establiments de restauració, que 
produeix sorolls desagradables i afecta negativament el descans de veïns i veïns a la matinada. 
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DIMENSIÓ 3: ACTIVITAT COMERCIAL 
 
A) TERRASSES/BARS 
 

QUÈ  ENS AGRADA 
 
Aportació de vida social (3 respostes)  

Les terrasses donen vida al barri 
Prendre els refrescos, gelat, orxata a la Rambla 
Ens agradem més els bars que els bancs (entitats financeres) 

 
Per què? 
En general, el tres subgrups van identificar els bars i les terrasses de la Rambla con un element 
positiu per la seva capacitat de donar vida social i serveis per la fruïció dels veïns i veïnes del barri. 
 
Disposició de taules de la terrassa del Casino (1 resposta) 

Col·locació de les taules com Casino 

 
Per què? 
Un subgrup va senyalar com element positiu la disposició de les taules de la terrassa del restaurant 
del Casino: en particular, les cadires de les taules no superen els límits consentits de espai per 
estar disposades només en els costats mar i muntanya de la Rambla, i no lateralment, a diferencia 
de allò que passa amb les terrasses d’altres establiments de la Rambla. 
 

 
QUÈ NO ENS AGRADA 
 
Incompliment de la normativa (soroll, horari, ocupació d’espai) (4 respostes) 

Falta de respecte dels horaris i del descans dels veïns 
Que no es controlin el soroll i l’acompliment d’horaris de les terrasses i que ocupen més espai de 
l’autoritzat  
Que la Guardia Urbana no faci complir la normativa 
...No es compleix la normativa per part d’alguns... 

 
Per què? 
Els incompliments a la normativa van sen senyalats per tots els subgrups com una causa de 
molèsties per veïns i veïnes, sobretot a la nit. En efecte, la preocupació per la falta de control dels 
horaris de tancament a la nit i dels nivells de soroll produït per les terrasses van ser identificats 
com factors pertorbador del descans i de la tranquil·litat de veïns i veïnes. D’altra banda, l’ 
incompliment dels límits d’espai assignat a algunes de les terrasses de la Rambla suposa molèsties 
a la mobilitat dels vianants (veure apartat següent). 
 
Ocupació excessiva del espai físic de la Rambla (3 respostes) 

Les terrasses ocupen massa espai... 
Que les terrasses sigui tan grosses... 
...Ocupen un excés d’espai... 
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Per què? 
Debut a les seves dimensions, les terrasses de la Rambla van ser considerades un obstacle pels 
vianants i per la mobilitat de la Rambla en general: algunes dels subgrups van senyalar que les 
taules i cadires de les terrasses – a més a més de la resta del mobiliari que fan servir – dificultem la 
viabilitat de la Rambla tant en el sentit mar/muntanya com en relació a la permeabilitat de la 
mateixa en direcció Llobregat/Besos. De la mateixa manera, es va destacar com el espai ocupat 
per les terrasses no es pot fer servir per realitzar altres activitats, reduint de fet la disponibilitat 
espai de convivència dels veïns i les veïnes. 
 
Excés de bars i terrasses a la Rambla (2 respostes) 

Terrasses sí, però son excessives 
Massa bars 

 
Per què? 
Dos subgrups van senyalar que el nombre de bars i terrasses presents a la Rambla és excessiu i van 
argumentar que la forta concentració d’aquesta tipologia d’establiments suposa perdre algunes 
característiques identitaries típiques del entorn de la Rambla. A més a més, la concentració de 
bars i terrasses està produint molèsties al veïnat debut al soroll nocturn – com ja s’ha mencionat – 
i a la proliferació d’accions incíviques per part de les persones que freqüenten la Rambla a la nit, 
atretes per l’oferta exagerada de bars. 
 
Unificació estètica de les terrasses (1 resposta) 

Que l’ajuntament imposi la unificació de totes les terrasses 

 
Per què? 
Un subgrup va argumentar que la unificació del mobiliari urbà imposada per l’Ajuntament a les 
terrasses de la Rambla afecta negativament la diversitat de l’oferta dels establiments, determinant 
una excessiva homogeneïtzació i una manca d’originalitat dels mateixos. 
 
Disposició de les terrasses al últim tram de la Rambla (1 resposta) 

No ens agrada com han deixat les terrasses de la part sota al carrer Taulat 

 
Per què? 
Un subgrup va considerar negativament la disposició de les terrasses al tram final de la Rambla, 
entre el carrer Taulat i el carrer del Perelló: al respecte, es va senyalar que per afavorir els 
interessos particulars de pocs establiments de restauració es va haver de tallar un carril lateral de 
la Rambla a la circulació. 
 
 
 
B) COMERÇ I ACTIVITAT ECONÒMICA   
 

QUÈ ENS AGRADA 
 
Artesans i fires (2 respostes) 

Que hagi fira de comerç i també activitat cultural i econòmica 
Artesans ens agraden 
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Per què? 
Dos subgrups van considerar que la organització de fires artesanals a la Rambla representen un 
moment de trobada pel veïnat, aportant “caliu” al barri. A més a més, les fires artesanals son 
valorades positivament per mantindre vius ofertes comercials i coneixements tradicionals del 
barri. 
 
Comerços singulars (1 resposta) 

Els comerços singulars que donen activitat al barri 

 
Per què? 
Un subgrup va considerar la presencia de comerços singulars a la Rambla com un element positiu: 
la seva presencia fa sentir veïns i veïnes “poblenouins”, és a dir, part d’un entorn social i comercial 
original i conegut, reafirmat d’aquesta manera la identitat de comunitat i la sensació de pertànyer 
al barri. 
 
Comerç de barri i proximitat (1 resposta) 

Agrada el comerç 

 
Per què? 
Un subgrup va senyalar el comerç de barri, en si mateix, com un element positiu de la Rambla, 
perquè dona vida i dinamitza el barri a partir de la multiplicitat de serveis que s’ofereixin-hi. A més 
a més, es va destacar la disponibilitat dels comerciants per col·laborar en les activitats que 
s’organitzen en el barri (festes, jornades, fires etc.).   
 
 

 
QUÈ NO ENS AGRADA 
 
Manca de diversitat tipològica de comerços (3 respostes) 

...L’empobriment de la diversitat econòmica i comercial 

...Hi ha massa fleques. Falta varietat i falten algunes especialitats 
Concentració i excés de restauració 

 
Per què? 
Tots els subgrups van senyalar l’homogeneïtzació i la manca de diversitat dels comerços de la 
Rambla com un perill per l’eix, tant en un sentit econòmic – l’escassa diferenciació dels 
establiments pot perjudicar la sostenibilitat del model comercial del barri – com en un sentit social 
– la disminució de la varietat d’ofertes de servei empobreix la vida de la comunitat, i en particular  
excloure alguns col·lectius de veïns i veïnes, que ja no troben al comerç de la Rambla tipologies de 
botigues que els poden interessar. 
 
Turisme excessiu (2 respostes)  

El protagonisme excessiu al turisme 
...La promoció econòmica que s’ha fet a la Rambla 

 
 
 



INFORME JORNADA DE TREBALL 29 de Juny 2013  _ PROCÉS PARTICIPATIU FEM RAMBLA 

Per què? 
Dos subgrups van destacar l’excessiva explotació turística de la Rambla com un problema del barri: 
en particular, es va criticar el pes exagerat dels sectors turístics i de la restauració, i les mesures de 
planificació econòmica que es van prendre al Poblenou i van desenvolupar en excés l’oferta de 
serveis pel turisme, afectant negativament el caràcter veïnal i tradicional de la Rambla (“...sembla 
Lloret...”) 
 
Manca de pla d’usos comercials (1 resposta) 

No m’agrada que no hi hagi un pla de usos que diversifiqui l’activitat comercial i l’espai 

 
Per què? 
En línea amb la resposta anterior, un subgrup va senyalar con element negatiu la manca d’un pla 
d’usos comercial que pugui defensar la diversitat de l’oferta comercial de la Rambla i del barri, i de 
la mateixa manera, la relació que hi ha entre l’ocupació de espai per les activitats econòmiques i la 
vocació comunitària del espai públic.  
 
Tancament de les botigues de barri (1 resposta) 

L’acció/reacció de tancament de botigues dissabte a la tarda 

 
Per què? 
Un subgrup va destacar amb la preocupació el increment en el nombre de botigues de barri que 
per raons econòmiques no poden obrir els dissabtes per la tarda: aquesta dinàmica debilita encara 
més el petit comerç de barri i comporta el perill de els establiments acabin perdin cada cop més 
capacitat de venta i es vegi obligat a tancar, amb el risc de que el comerç de barri desaparegui de 
la Rambla. 
 
Proliferació franquícies i cadenes (1 resposta) 

No es agrada la proliferació de franquícies i cadenes 

 
Per què? 
En línea amb la resposta anterior, un subgrup va senyalar el perill que la proliferació de franquícies 
i cadenes de comerços a la Rambla suposa pel petit comerç local, que amb dificultat pot competir 
amb establiments més grans i poc diversificats. Un vegada més, es va destacar com aquest procés 
comporta el perill d’una disminució de la diversitat de l’oferta comercial de la Rambla pel 
tancament de botigues petites i singulars. 
 
Quioscos dels xamfrans (1 resposta) 

Quioscos xamfrans 

 
Per què? 
Un subgrup va considerar negativament la disposició dels quioscos al xamfrans de la Rambla: per 
com estan disposats, els quioscos ocupen molt espai i dificulten el pas al veïns i les veïnes per les 
voreres laterals de la Rambla.  
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4.CONCLUSIONS   

 
A continuació es presentaran breument les principals conclusions de la jornada, segons les tres 
dimensions treballades. 
 

1. ESPAI FÍSIC 
 
QUÈ  ENS AGRADA 
 
Els Fanals (2 respostes)  /  Fanals (1 resposta) 
L’asfalt (2 respostes)  
L’enrajolat de les rodones ben mantingut (1 resposta) 
Les rodones (1 resposta) / Rodona del Casino (1 resposta) 
L’estructura del barri històric (1 resposta) 
El parc de mar (1 resposta) 
 
 
QUÈ NO ENS AGRADA 
 
La no continuïtat de la rambla en el tros final (3 respostes) / Arribada al mar (1 resposta) 
L’aparcament del final de la rambla (1 resposta)  
Els “talls” de la rambla: Pere IV i el trànsit dels carrers transversals (2 respostes) 
La no continuïtat de la rambla amb el casc antic (1 resposta) 
L’asfalt  (2 respostes) / Paviment (3 respostes) 
El color de l’asfalt (2 respostes) 
Les “panxes” i pendents de les rodones (3 respostes) / Accessibilitat i desnivells (2 respostes) 
Plataforma central vs plataforma única (2 respostes) 
L’arbrat (2 respostes) / Arbrat (3 respostes) 
Els bancs  (1 respostes) / Bancs (3 respostes) 
La ubicació del monument al Dr. Trueta (1 resposta) / Monument Dr. Trueta (3 respostes) 
El cost de canviar el paviment per l’asfalt  
Tram final de Taulat (4 respostes) 
Obstacles a la continuïtat física (1 resposta) 
 
ALTRES: Propostes  
Ajardinar les rodones (1 resposta) 
 
L’absència de contenidors (1 resposta) 
Durant el repàs final de les idees sorgides, hi ha qui planteja que li agrada el fet que a la rambla no 
hi hagi contenidors de recollida de residus. 
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2. ÚS SOCIAL 
 
QUÈ  ENS AGRADA 
 
Les festes i activitats populars (3 respostes) 
L’ambient que dóna el comerç, les terrasses i les fires d’artesans (2 respostes) 
Llocs de parada (1 resposta) 
L’hort urbà (1 resposta) 
Espai de trobada i convivència (3 respostes) 
Espai de tranquil·litat (2 respostes) 
Rodones (1 resposta) 
Artesans (1 resposta) 
Activitats populars (1 resposta)  
Mobilitat dolça (espai per a vianants i bicicletes i limitació trànsit motoritzat) (3 respostes) 
 
 
QUÈ NO ENS AGRADA 
 
Massa soroll (3 respostes) / Soroll i incivisme (1 resposta) 
Massa turisme (2 respostes) / Turisme excessiu (2 respostes) 
La manca d’espais per a infants (1 resposta) 
La manca d’espais per estar-s’hi i xerrar (1 resposta) / Reducció d’ús social (1 resposta) 
Compliment vs incompliment de la normativa de civisme (2 respostes) 
El trànsit a les rodones (2 rodones)  
L’espai dedicat al trànsit rodat (3 respostes) 
El carril bici no es respecta i no està prou ben senyalitzat (1 resposta)  
El carril bici a la rambla (3 resposta) 
La manca d’espai per l’excés de gent (2 respostes) 
La manca d’aparcaments de bicicletes i de “Bicing”  (1 resposta) 
Compatibilitat i conflicte d’usos (2 respostes) 
Equilibri d’usos comercial (1 resposta) 
Actitud dels cossos de seguretat (1 resposta) 
Invasió de l’espai per a vianants (3 respostes) 
Manca d’aparcaments de bicis (2 respostes) 
Manteniment dels aparcaments: bicis abandonades (1 resposta) 
Invasió de l’espai per bicis (1 resposta) 
Programació semàfors (1 resposta) 
Trànsit dels vehicles policials (1 resposta) 
Ocupació de l’espai públic per aparcaments (1 resposta) 
Servei de neteja dels comerços (1 resposta) 
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3. L’ACTIVITAT COMERCIAL  
 
QUÈ  ENS AGRADA 
 
Les terrasses (amb ordre) (2 respostes) 
El comerç de proximitat (1 resposta) 
Les fires (1 resposta) / Artesans i fires (2 respostes) 
Agradaria que el comerç obrís els diumenges (1 resposta) 
Aportació de vida social (3 respostes)  
Disposició de taules de la terrassa del Casino (1 resposta) 
Comerços singulars (1 resposta) 
Comerç de barri i proximitat (1 resposta) 
 
 
QUÈ NO ENS AGRADA 
 
L’espai excessiu que ocupen les terrasses (5 respostes) / Ocupació excessiva del espai físic de la 
Rambla (3 respostes) 
La poca diversitat de l’oferta comercial (3 respostes)  
Els usos dels locals comercials (2 respostes) 
Que la rambla acabi sent com Les Rambles de Barcelona (1 resposta) 
L’absència d’un pla d’usos adequat (1 resposta) / Manca de pla d’usos comercials (1 resposta) 
Que no es promoguin prou els valors històrics i patrimonials (1 resposta) 
Els petits comerços amb horaris comercials molt extensos (1 resposta)  
Incompliment de la normativa (soroll, horari, ocupació d’espai) (4 respostes) 
Excés de bars i terrasses a la Rambla (2 respostes) 
Unificació estètica de les terrasses (1 resposta) 
Disposició de les terrasses al últim tram de la Rambla (1 resposta) 
Manca de diversitat tipològica de comerços (3 respostes) 
Turisme excessiu (2 respostes)  
Tancament de les botigues de barri (1 resposta) 
Proliferació franquícies i cadenes (1 resposta) 
Quioscos dels xamfrans (1 resposta) 
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Agrupació de les conclusions:  
 
Podem agrupar els resultats en diferents grups segons les temàtiques presentades.  
 
En relació als aspectes positius  de l’anàlisi del bloc 1, L’ASPECTE FÍSIC, s’han identificat 3 
subgrups:  
 

- Mobiliari urbà:  els fanals 
- Elements físics: rodones i la singularitat de la Rodona del Casino 
- Paviment:  l’asfalt, l’enrajolat 

 
En relació als aspectes negatius identificats en aquest bloc, és poden agrupar de la següent 
manera:   
 

- Aspectes físics de manca de continuïtat: el tram final de la rambla, el encreuament entre 
Pere IV i la rambla, la manca de continuïtat amb el teixit històric 

- Usos: l’aparcament final de la rambla 
- Paviment: l’asfalt 
- Accessibilitat física: accessibilitat i desnivells generals i de les rodones específicament 
- Elements físics: l’arbrat, el monument al Dr. Trueta  
- Mobiliari urbà: els bancs 

 
 
 
A l’anàlisi del segon bloc de L’ÚS SOCIAL de la rambla, aquests són els subgrups sobre els aspectes 
positius que es van remarcar:  
 

- Espais de trobada i convivència: llocs de parada, espai de tranquil·litat  
- Festes, Fires, Artesans i activitats populars 
- Comerç de proximitat  
- Ambient que donen les terrasses 
- Rodones com a espais d’ús social  
- Mobilitat dolça 

 
En relació als aspectes que no agraden en funció de l’ús social, aquestes són les agrupació: 
 

- Turisme:  turisme excessiu, manca d’espai per excés de gent  
- Temes d’incompliment de normativa 
- Temes d’incivisme: massa soroll 
- Repartiment de l’espai físic: manca d’espais per a infants, manca d’espais per estar-hi,  
- Conflictes entre modes de mobilitat: entre bicicletes i vianants, invasió e l’espai destinats 

als vianants, etc.  
- Compatibilitat i conflicte d’usos: manca d’equilibri d’usos 
- Aparcaments bicicletes: manca i manca de manteniment  
- Aparcaments cotxes: invasió de l’espai públic  
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L’anàlisi del tercer bloc, L’ACTIVITAT COMERCIAL, dóna aquestes agrupacions segons les respostes 
positives recollides: 
 

- Terrasses: amb ordre 
- Comerç de barri i proximitat i comerços singulars 
- Fires i artesans 

 
 
En quant als aspectes negatius o que no agraden, aquesta és l’agrupació: 

- Terrasses: Ocupació excessiva de l’espai físic, excés de terrasses, disposició de les terrasses 
a l’últim tram de la rambla,  

- Oferta comercial: poca diversitat, mancança de diversitat tipològica 
- Desequilibri d’usos: manca d’un pla d’usos adequat  
- Incompliment de la normativa: soroll, ocupació espai i horari 
- Turisme: excessiu 

 
 
 
Cal assenyalar que a l’hora de fer la diagnosi final, s’haurà de tenir en compte amb especial interès 
aquells aspectes que han estat remarcats doblement; és a dir, que han sortit com a factors positius 
i negatius al mateix temps. Caldrà analitzar les raons, trobar els punts de discordança i plantejar-
los en la fase de propostes per tal d’intentar arribar a punts de consens.  
 
En qualsevol cas, queda evident que els temes apuntats en els dos grups són semblants i que per 
tant, hi ha bastant consens a l’hora d’identificar quins són els aspectes que agraden i que no 
agraden del barri per part dels seus habitants. Així com on s’ubiquen els punts sensibles de 
conflicte o resolució.  
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Annex 1. Taules resum de l’activitat 

     Taules Grup A 

     Taules Grup B 
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Grup A_Bloc 1: L’espai físic 
[A la columna GRIS: nombre de respostes i, entre parèntesi, nombre de colors de les targetes: (1c), (2c) etc.  
A cada color de targeta correspon un subgrup]. 
 

ASPECTE FÍSIC   

QUÈ M’AGRADA QUÈ NO M’AGRADA 

Asfalt 
2 (2c) 

Paviment asfalt.  
Pràctic i manteniment. 

2 (2c) La no continuïtat de la 
rambla en el tros final 

No continuïtat de la rambla fins al 
mar.  
Falta urbanitzar i donar 
coherència amb les idees que 
surtin del procés participatiu.  

3 (3c)  

Asfalt.  
Còmode, més segur.  
 
 Arreglar el tros final.  

Ús i per estètica.  

El tram de rambla de Taulat.  
Cal acabar-lo i urbanitzar-lo. 

Fanals 
 

Fanals i els jardinets de les rodones ben 
cuidats.  
Donen caràcter tradicional i identitat. 

2 (2c) L’aparcament del final 
de la rambla 

Aparcament final rambla.  
Donar altre ús. 

1 (1c) 

Els fanals 

Enrajolat de les 
rotondes ben 
mantingut 

Mantenir enrajolat rotondes ben 
mantingut.  
Dóna una caràcter més urbà.  
 

1 (1c) Els “talls” de la rambla: 
Pere IV i el trànsit dels 
carrers transversals 

No ens agrada que la frontera 
sigui Pere IV.  
Talla continuïtat. 

2 (1c) 

La rambla quedi tallada per 
vehicles.  
Dona problemes de seguretat tant 
dels grans com els petits. 

Les rotondes 
 

Rodones.  
Li donen personalitat i continuïtat.  

1 (1c)  La no continuïtat de la 
rambla amb el casc antic 

No ens agrada que no estigui 
oberta al casc antic.  
Les 2 artèries no estan 
connectades. 

1 (1c)  

L’estructura del Conserva estructura històrica de casc 1 (1c) L’asfalt L’asfalt. 2 (2c) 
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barri històric 
 

antic.  
Essència del Poblenou.  

 Sembla una carretera.  

No ens agrada l’asfaltat.  
Perd qualitat.  

El Parc del mar 
 
 

Parc de mar de Poblenou.  
Acaba al mar.  
 

1 (1c) El color de l’asfalt Color asfaltat. Negre.  2 (2c)  

Asfaltat de color diferent. 
Distingeix de la carretera.  

Absència de 
contenidors 

Durant el repàs final de les idees 
sorgides, hi ha qui planteja que li agrada 
el fet que a la rambla no hi hagi 
contenidors de recollida de residus. 
 

1 
comen
tari 

Les “panxes” i pendents 
de les rodones 

Ens agradaria que les rotondes 
tinguessin menys pendent, com la 
del Casino.  
Mobilitat gent gran 

3 (3c)  

Accessibilitat. Rodones 
abombades.  
Voreres (sense). Per comoditat i 
seguretat.  

Les panxes de la rambla. 
Dificulten la mobilitat.  

   Plataforma central vs 
plataforma única 

No sigui plataforma única.  
Talla capacitat.  

2 (1c) 

Plataforma del mig.  
Separa espais.  

L’arbrat Arbrat. Al·lèrgies. Alternatives? 2 (2c) 

No ens agrada el manteniment 
dels arbres.  
Massa alts i poc cuidats. 

Els bancs Bancs. Ens agraden més 
bancs/bonics (?) (seient). 
Trenquen l’estètica. Perquè la 
gent vol seure.  

1 (1c)  

La ubicació del 
monument al Dr. Trueta 

Durant el repàs final de les idees 
sorgides, hi ha qui planteja que no 
li agrada on està situat 

1 
come
ntari 
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actualment el monument al Dr. 
Trueta, donat que barra el pas i és 
com una barrera, per això caldria 
pensar quina seria una millor 
ubicació. 

El cost de canviar el 
paviment per l’asfalt 

Durant el repàs final de les idees 
sorgides, també hi ha qui apunta 
que s’han gastat massa diners en 
posar l’asfalt, i que aquest diners 
es podrien haver invertit millor. 

1 
come
ntari 
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Grup A_Bloc 2: Ús Social 
 

ÚS SOCIAL  

QUÈ M’AGRADA QUÈ NO M’AGRADA 

Les festes i 
activitats 
populars 
 

Participar activitats lúdiques del barri, 
cercaviles, correfoc, foguera, carnaval, 
cavalcada.. 

3 (3c) Massa soroll Falten límits horaris. S’han de fer 
complir.  
Tema convivència i soroll.  

3 (3c) 

L’ús cultural espontani de la rambla: 
teatre, músics... Vida social.  

Soroll fora horari terrasses.  
No es pot descansar.  

Hi ha d’haver lloc de rituals de festa.  
En aquest moment l’ocupació no ho 
permet. 

Música dels restaurants. Els 
horaris i el volum és excessiu. 
Mala qualitat.  
Volum controlat.  

L’ambient que 
dóna el comerç, 
terrasses i fires 
d’artesans 
 

Us comercial de barri ,de proximitat; 
cooperatives i artesans.  
Ambient tradicional.  

2 (2c) Massa turisme 
 
 

Increment de turistes.  
Hi ha polítiques que els potencien. 

2 (1c) 

  
Excés d’oferta d’hosteleria. 

Fomenta el turisme.  

Ens agraden les parades d’artesans. 
Inclosos els dies assenyalats Sant Jordi, 
flor de maig.  

La Manca d’espais per a 
infants 

Espai per nens.  
No hi ha.  

1 (1) 

Lloc de parada Us de terrasses. Ambient.  
Banc són (?). Per conversà.  

1 (1c) Normativa d’ús de la 
Rambla 
El trànsit a les rotondes 

No m’agrada que es compleixi la 
normativa cívica.  

1 (1) 

L’Hort urbà 
 

L’hort urbà.  
Us social.  

1 (1) El trànsit a les rotondes Trànsit rodones.  
Trenca el flux dels vianants.  

2 (2c) 
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Normativa d’ús 
de la Rambla 

(sí que agrada) Incompliment normativa. 
Gent amb traje bany, horari terrasses.  

1 (1) Temporització semàfors vianants 
per travessar rodones.  
No dóna temps a travessar tota la 
rodona.  

 

  L’espai dedicat al trànsit 
rodat 

Es reservi l’espai als cotxes i 
serveis, bicicletes (laterals 
rambla).  
Satura l’espai.  

3 (2c) 

Estacionament cotxes rodones 
lateral.  
Dificulten el trànsit de vehicles 
grans i autobusos.  

Ús peatonal, reduir màxim cotxes. 
Donar caire de passeig peatonal.  

El carril bici a la rambla 
 

No agrada carril bici.  
Rambla per als vianants 

1 (1c) 

El carril bici no es 
respecta i no està prou 
ben senyalitzat 

Millor senyalització del carril bici 
lateral.  
Consolidar l’ús. Es respecti 

3 (3c) 

Carril bici a la rambla.  
S’ha de fer complir a bicis + patins 

Carril bici.  
No tenen continuïtat a les 
rodones” 

Manca d’espais per 
excés de gent 

Està saturada per la població. 
Falta espai.  

2 (2c) 

Solventar les aglomeracions.  
Hi ha poc espai.  

Bicing Durant el repàs final de les idees 
sorgides, també hi ha qui apunta 
que manquen aparcaments de 
bicicletes i espais de “Bicing”.  

1 
come
ntari 
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Grup A_Bloc 3: Ús comercial  
 

ÚS COMERCIAL  

QUÈ M’AGRADA QUÈ NO M’AGRADA 

Les terrasses 
(amb ordre) 

Les terrasses en espais acotats i limitats.  2 (2c) L’espai excessiu que 
ocupen les terrasses 

Les terrasses.  
Ocupen espai excessiu. 

5 (3c) 

L’excés de terrasses.  
Dificulten el passeig i la relació.  Ens agrada que hi hagi terrasses però 

amb ordenació.  
Perquè dóna vida.  

Excés d’ocupació excessiva de 
terrasses. 
Ocupen massa lloc i no respecten 
el concedit.  

Número de taules excessiu, 
agafen més espai, i més soroll. 
Vialitat peatons.  

Falten fronteres entre terrassa i 
terrassa.  
Que permetin el pas.  

El comerç de 
proximitat 

Els comerços amb personalitat de barri, 
de marca. 

1 (1) La poca diversitat de 
l’oferta comercial 

Redefinir equilibris comercial, 
bars, restaurants, souvenirs. 
Imatge.  

3 (3c) 

No m’agrada que no hi hagi 
diversitat i qualitat de comerços a 
la rambla.  
Perquè fa perdre riquesa.  

L’oferta comercial sigui 
exclusivament orientada per 
estrangers als bars i restaurants.  
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Les fires Ens agrada que hi hagi fires, tant 
comercials com d’entitats.  
Perquè és una altra forma de ramblejar i 
es potencia el comerç de proximitat.  

1 (1) Els usos dels locals 
comercials 

No m’agrada que no hi hagi 
diversitat d’usos dels locals, ja que 
només tenen accés els que 
generen molt ingrés econòmic. 
Perquè limita l’accés a altres usos.  

2 (2c) 

Només hi hagi comerços.  
El preu és molt car i dificulta 
l’accés a altres activitats.  

Agradaria que el 
comerç obrís els 
diumenges 

El comerç obri portes diumenge.  
 

1 (1) Que la rambla acabi 
sent com Les Rambles 
de Barcelona. 

No ens agrada que quedi com 
Rambla de Barcelona.  
Foragita veïns.  

1 (1) 

   L’absència d’un pla 
d’usos adequat 

Necessitem un pla d’usos nou i 
adaptat.  
Per els canvis dels darrers anys.  

1 (1) 

Que no es promoguin 
prou els valors històrics 
i patrimonials 

Falta recuperar valors històrics i 
patrimonials del barri.  

1 (1) 

Els petits comerços amb 
horaris comercials molt 
extensos 

Tants (establiments) xinesos i els 
horaris que fan. Fruiteria? 

1 (1) 
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Grup B_Bloc 1: L’espai físic 
 

L’ASPECTE FÍSIC    

QUÈ M’AGRADA QUÈ NO M’AGRADA 

Rodona del casino 
M’agrada la singularitat urbanística de 
la rodona del casino  
Perquè volem que mantingui el seu 
caràcter emblemàtic 

1 (1c) Paviment 
Asfalt no 
Rajoles boniques, qualsevol rambla 
ho té (Avda. Gaudí) 

3 (3c) 

Fanals 
M’agraden els fanals vuitcentistes 
Són emblemàtics 

1 (1c) 
 

No ens agrada el paviment (asfalt) 
És poc acollidor per a l’espai de 
trobada que és la rambla 
És calent / calenta 
És més brut 
Però... 
- és més accessible 
- més silenciós 
- més barat de manteniment 

   Asfalt. No agrada  
És lleig 
S’escalfa, perquè no pot ser sa 
És asfalt per a vehicles 
Costa més escombrar 

Bancs Bancs falten 
Els antics eren més macos 
On hi ha terrasses no s’han posat 
bancs 

3 (3c) 
Més bancs 
Van treure els d’una banda 
(terrasses) per estètica i veïns 

Banc, volem més 
Són pocs 
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   Arbrat 
- Substitució arbrat 
 - Manteniment 
- Escocells 

Canviar l’arbrat (plataners) a 
mesura que vagin morint  
Brutícia. Té moltes malalties 
(fongs). Al·lèrgies 

3 (2c) 
Arbres 
Controlar les podes per veure de 
millorar la contaminació de les 
llavors. 

Forats dels arbres (Escocells) 
Els forats tapats 

Monument Dr.Trueta 
- Localització 
 -Estètica 
 

Treure escultura d’en Trueta (que 
s’ha d’honorar) 
 - Lletja 
- Funeraria 
- Talla el pas 
- Peça en mig d’un espai obert.  
-  Posar-la a Plaça Gandy, o fer-ne 
una altre 

3 (3c) 

No ens agrada la localització del 
monument del Dr. Trueta 
Perquè està al mig del passeig 
Fora obstacles: estàtues al mig. 
Trueta.  
 

CONTINUÏTAT  

QUÈ M’AGRADA QUÈ NO M’AGRADA 
  
 
 

  Tram final Taulat No ens agrada el tram de sota del 
C. Taulat 
És un bunyol, no està pensat 
 

4 (3c) 
 

No ens agrada la no continuïtat 
del C. Taulat a Passeig Calvell 
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Taulat – Calvell: falta d’espai 

No ens agrada el creuament de 
Pere IV 
Falta seguretat vial 

El tram de Taulat / Passeig Calvell 
s’ha de refer 
Rambla queda aquí diferenciada, 
oblidada, marginal 
Igualar el nivell rambla i carrer 
sense vorera 

Accessibilitat i 
desnivells 

No ens agrada els desnivells de les 
rodones 
 Perquè és incòmode pels 
vianants 2 (2c) 
No ens agraden els desnivells  
Per seguretat i estètica; millor 
plataforma única senyalitzada 
amb jardins 

Obstacles a la 
continuïtat física 

No ens agraden els pals i 
jardineres que delimiten l’antiga 
vorera 
És  un obstacle per els veïns de la 
Rambla. I dificulten l’accessibilitat 
dels  serveis d’emergència 

 
1 (1c) 

Arribar al mar Allargar fins al mar 
Assegurar continuïtat i trenca 
harmonia 

1 (1c) 
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Grup B_Bloc 2: L’ús social 
 

VIDA I CONVIVÈNCIA   

QUÈ M’AGRADA QUÈ NO M’AGRADA 

Espai de trobada i 
convivència  

Ens agrada que sigui un punt de 
convivència i trobada 
Dona satisfacció, és agradable 

3 (3c) Turisme excessiu Turisme excessiu. No agrada  
Comença a haver-ne molt 

2 (2c) 

Ens agrada que la Rambla segueixi sent 
un espai de trobada i convivència 
Dóna vida social al barri 

No ens agrada un excés de turisme  
Desplaça les persones i les 
activitats locals  

Ens agrada que sigui un lloc de relació i 
trobada 
- 

Compatibilitat i 
conflicte d’usos 

No ens agrada el repartiment de 
l’espai 
Falten possibilitats ! 

2 (2c) 

Rodones Ens agraden les rodones  
Perquè escurcen l’espai de creuament 
del vianant i perquè possibiliten un 
espai de trobada  

1 (1c) 
 

No ens agrada la pressió que 
provoquen els diversos usos 
Com que no està endreçat hi ha 
col·lisions d’usos i petits conflictes 
quotidians  

 
 
Espai de 
tranquil·litat  

Ens agrada poder seure en una terrassa 
en un entorn tranquil 
Afavoreix les relacions socials i la 
convivència personal  

2 (2c) Reducció d’ús social  No ens agrada que no hi ha espai 
per a usos socials  
L’ús social reduït (p.ex. Festes de 
Maig)  

1 (1c) 

Ens agrada poder passejar amb 
tranquil·litat per la Rambla  
Un espai d’oci 

Soroll i incivisme Soroll. Hora tancament. Civisme 
No agrada 

1 (1c) 

Artesans   Les parades d’artesans 
Culturals  

1 (1c) Equilibri d’usos 
comercials 

No ens agrada que l’activitat de 
serveis (restauració) hagi superat 
l’activitat comercial  
Empobreix la vida social i provoca 
molèsties  

1 (1c) 

Activitats populars  Activitats de festes populars  (reis, 
correfocs, carnestoltes) que es fan a la 

 
1 (1c) 

Actitud dels cossos de 
seguretat  

No ens agrada que la policia no 
actuï quan se’ls hi demana ajuda  

1 (1c) 
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rambla  
Dóna vida 
Fa barri 

Perquè no ajuden  

MOBILITAT    

QUÈ M’AGRADA QUÈ NO M’AGRADA 

Mobilitat dolça  
(espai per a 
vianants i 
bicicletes i 
limitació trànsit 
motoritzat) 

Ens agrada que vianants i bicicletes 
siguin els protagonistes de la rambla  
Espai de trobada, silenciós, segur, 
tranquil... 

3 (3c) Invasió de l’espai per a 
vianants 

Bicicletes 
No agrada que vagin pel centre 

3 (3c) 

M’agrada la possibilitat d’anar en bici  
Ara està ben delimitat l’espai per on 
passar 

No m’agrada que la gent passi en 
bici pel passeig central 
Són un perill 

Ens agrada que el trànsit motoritzat 
sigui restringit 
Més seguretat viària 

No agraden els patinadors pel mig 
de la Rambla 
Per accidents. 
Dificulta mobilitat  

   
 
 

 Manca d’aparcaments 
de bicis 

No ens agrada que hagin tret 
pàrquings per  a bicis i no els 
hagin posat en cap altre espai del 
barri (carrer pròxim) 
Priva mobilitat ciclista  

2 (2c) 

No ens agrada que faltin 
aparcaments per a bicis 
No sé on deixar-la 

Manteniment dels 
aparcaments: bicis 
abandonades 

En els pàrquings de les bicis hi ha 
bicis molt velles en desús sense 
manteniment 
Treu espai per a altres bicis 

1 (1c) 

Programació semàfors  No ens agrada la programació 
dels semàfors 
No harmonitzada amb el peató 

1 (1c) 

Servei de neteja dels No ens agrada el sistema de  
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comerços  neteja i recollida selectiva dels 
comerços de la rambla (3 de la 
matinada)  
Els torns i horaris de matinada no 
estan coordinats i s‘amplifiquen 
les molèsties  

1 (1c) 

Invasió de l’espai per 
bicis  

No ens agrada que les motos 
utilitzin els carrils bici 
Perquè és perillós per a bicicletes i 
vianants  

1 (1c) 

Trànsit dels vehicles 
policials  

No ens agrada l’actitud dels 
policies (urbana i mossos) 
Aparquen on no toca  

1 (1c) 

Ocupació de l’espai 
públic per aparcaments  

No ens agrada que és donin 
llicències d’obra per fer edificis 
sense aparcaments 
Els que no aparquen a dins 
ocupen l’espai públic  

1 (1c) 
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Grup B_Bloc 3: L’activitat comercial 
 

TERRASSES/BARS  

QUÈ M’AGRADA QUÈ NO M’AGRADA 

Aportació  de 
vida social 

Les terrasses donen vida al barri 
Donen vida, colors i serveis 

3 (3c) Incompliment de la 
normativa (soroll, 
horari, ocupació 
d’espai) 

Falta de respecte dels horaris i del 
descans dels veïns 
Obvi 

4 (3c) 

Ens agradem més els bars que els bancs 
(entitats financeres) 
Aporten vida social 

No m’agrada que no es controlin el 
soroll i l’acompliment d’horaris de les 
terrasses i que ocupen més espai de 
l’autoritzat 
Provoca molèsties als veïns 

Prendre els refrescos, gelat, orxata a la 
Rambla 
Perquè sí, disfrutem 

No ens agrada que la Guardia 
Urbana no faci complir la normativa 

Terrasses sí, però excessives 
...No és compleix la normativa per 
part d’alguns 

Disposició de 
taules de la 
terrassa del 
Casino 

Remodelació/col·locació de les taules com 
Casino 
Per no superar lateralment els límits 

1 (1c) Ocupació excessiva 
de l’espai físic  de la 
Rambla 
 
 
 

No ens agrada el espai que ocupen 
les terrasses 
-Massa espai 
No deixen permeabilitat per vianant 

3 (2c) 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

 No ens agrada que les terrasses 
siguin tan grosses i n’hi hagi tantes 
Terrasses grosses provoquen més 
molèsties. Ocupen massa espai on 
no s’hi poden fer altres coses 
Terrasses, la plaga de terrasses que 
hi ha 
Son barreres, dificultem mobilitat i 
ocupen un excés d’espai  

Excés de bars i 
terrasses a la 

Terrasses sí però son excessives 
Soroll  

2 (2c) 
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Rambla Incivisme 
No és compleix la normativa per part 
d’alguns 
Per no perdre identitat de barri 

 No ens agrada el espai que ocupen 
les terrasses 
-Massa bars 

Unificació estètica 
de les terrasses 

No m’agrada que l’Ajuntament 
imposi la unificació estètica de totes 
les terrasses 

1 (1c) 

Disposició de les 
terrasses a l’últim 
tram de la Rambla 

No ens agrada com han deixat les 
terrasses de la part sota al carrer 
Taulat 
Per uns interessos particulars han 
tallat un carrer 

1 (1c) 
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1 Elsa Bonet Castelló D 

2 David Requena Cunill H 

 3 Ramón Pons H 

4 Salva Clarós H 

5 Jordi Asensio H 

6 Silvia Casorran D 

7 Montserrat Muvé D 

8 Josep Martinez Iglesias H 

9 Mercé Solé i  Arguelaguet D 

10 Pere Nieto Díaz  H 

11 Josep Pascual H 

12 Pere Mariné H 

13 Jordi Llopart Esteve H 

14 Elisabet Serrano Ferrer D 

15 Oleguer Sarsanedes H 

16 Eduard Canet Martinez H 

17 Helios Martí H 

18 Núria Blacha Tarrés D 

19 Juan Bague Benach  H 

20 Miguel Angel Martín H 

21 Bernat Vilanova H 

22 Sara Sanchez Valverde D 

23 Michela Albarello D 

24 Lluís Pinter H 

25 Manel Andreu H 

26 Teresa Reig D 

27 Antonio Centeno H 

28 Ana Maria Sanchez D 

29 Concepció Anills D 

30 Adrià Galceran Anills  H 

31 Jordi Modamio H 

32 Jose Antonio Torres H 

33 Manel Pascual Lopez H 

34 Puri Blanca Juárez D 

35 Maritza Ardila  D 

36 Joan Maria Soler H 

37 Manel Ollé H 

38 Jaume Rius Laffitte H 

39 Cisco Arola Moreno H 

40 Arnau Mallol Baró H 

41 Jorge Rodriguez  H 

42 Joaquín Colomina H 

43 Olivia Patón D 

44 Tere Tio Che D 

45 Anna Bernabé  D 

46 Gloria Garal D 

47 Afri ca Rogel D 

48 Jordi Bonet H 

49 Montserrat Jurnet D 

50 Antoni Bellart H 

51 Manel Llop H 

52 Rosa Llop D 

53 Sergi Salomé H 

54 Jordi Maureta H 

55 Maria Antonia Bruña D 

56 Juan Carpio H 

57 Jaume López H 

58 Xavier Casamovas H 

59 Joan Buch H 

60 Daniel De Fabrizzis H 

61 Gemma Vázquez D 

62 Regina Carreras D 

63 Laia Doltra D 

64 Manuela Pulizla D 
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