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1. CONTEXTUALITZACIÓ    
 
1.1. El procés Fem Rambla 
 
El procés participatiu Fem Rambla s’inicia arran de la remodelació del paviment de la 
Rambla del Poblenou que va emprendre el districte l’any 2013. La substitució de les 
rajoles que hi havia per paviment asfàltic sense prèvia discussió ni reflexió del veïnat va 
provocar que el barri aturés les màquines que, en una segona fase, es disposaven a 
substituir també el paviment de les rodones de la Rambla. A partir d’aquest moment, el 
districte va acordar aturar la intervenció a les rodones, i donar un període mínim fins a 
final d’any als veïns i veïnes perquè fessin un procés participatiu pel seu compte.  
 
És en aquest moment, fruit del que es decideix en assemblea veïnal, que s’acorda iniciar 
un procés participatiu sobre la Rambla. A l’esmentada assemblea també es planteja la 
creació d’un Grup de Treball, format per persones i entitats del barri que de manera 
voluntària adopten un compromís per encarregar-se de definir, organitzar i liderar el 
procés participatiu. 
 
En aquest context, el 30 d’abril s’organitza una primera sessió del Grup de Treball per 
definir les línies generals del procés participatiu. En aquesta primera reunió, es presenta 
l’equip d’[urbanIN+] i s’acorda la seva incorporació al procés per desenvolupar tasques 
d’assessorament metodològic i dinamització. Aquesta sessió serveix per fer una primera 
reflexió estratègica sobre el procés (imaginari, objectius, organització) i per delimitar les 
funcions del Grup de Treball (coordinació tècnica i elaboració de propostes perquè 
l’assemblea decideixi).  
 
 
Com s’organitza el procés? 
 
El procés participatiu, impulsat per l’assemblea veïnal, s’organitza a partir de dos espais 
de treball estables: la mateixa assemblea i el Grup de Treball.  
   
 L’assemblea veïnal: És un espai plenari obert que es convoca periòdicament per 
debatre i prendre les grans decisions sobre el procés participatiu i que vol ser 
representatiu dels diferents agents i sensibilitats que hi ha al barri: veïns i veïnes, 
entitats, equipaments, comerços, etc. L’assemblea veïnal és la impulsora del procés 
participatiu i és qui va prenent les decisions clau en cada moment.  L’assemblea veïnal 
també és qui va decidir en el seu moment la creació del Grup de Treball i qui li ha 
atorgat la confiança per anar liderant i coordinant el procés en el seu dia a dia. 
 
 El Grup de Treball (GT): És un espai de treball obert, permanent i flexible integrat tant 
per representants de les entitats del barri com per veïns i veïnes a títol individual. Es 
reuneix de manera periòdica per debatre les diferents fases i accions que impliquen el 
procés participatiu. Aquests debats serveixen per anar fixant les posicions del Grup de 
Treball i per preparar propostes per tal que l’assemblea pugui prendre les decisions. 
A més d’aquesta tasca de lideratge del procés, el GT i els seus membres també 
desenvolupen una tasca operativa per organitzar les accions que preveu el procés 
participatiu. Així, per exemple, el GT no només va fer la proposta d’organització i de 
continguts de l’enquesta realitzada, sinó que també es va encarregar del disseny, 
maquetació, impressió, distribució i recollida de les enquestes; impressió i difusió de 
materials informatius, enregistrament i anàlisi de les dades, elaboració de l’informe, etc. 
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Integrat en el Grup de Treball hi ha l’equip dinamitzador d’[urbaninIN+]. Aquest equip 
dinamitzador està integrat per quatre tècnics i tècniques especialistes en urbanisme i 
participació ciutadana que fan un acompanyament constant al Grup de Treball aportant-hi 
eines metodològiques, assessorament estratègic i experiència en processos de 
participació ciutadana i urbanisme. 
 
 
 

ESQUEMA SOBRE LA RELACIÓ ENTRE EL BARRI I EL PROCÉS PARTICIPATIU FEM RAMBLA 
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El procés participatiu s’ha organitzat en tres grans fases: preparació, diagnosi i 
propostes. La fase de preparació tenia com a objectiu definir el procés participatiu: què 
volia aconseguir i com s’organitzaria. Per això, la primera feina de Fem Rambla va ser 
compartir els diferents imaginaris que les persones participants tenien sobre el procés i fer 
una reflexió estratègica sobre el mateix procés per poder fixar una objectius, una 
organització i  un full de ruta. La fase de diagnosi, que ara s’acaba, ha consistit a 
analitzar quina és la situació actual de la Rambla, identificant els elements positius i els 
elements negatius i intentant recollir les diverses visions que hi ha al barri sobre la 
Rambla. I, més important, ha treballat per aconseguir un diagnòstic consensuat que faciliti 
pensar les propostes de millora partint d’uns paràmetres d’anàlisi compartits. Finalment, la 
tercera fase, que comença a partir d’aquest moment, és la de propostes. L’objectiu 
d’aquesta fase és partir del diagnòstic construït col·lectivament per generar propostes que 
permetin definir el model de Rambla que es vol per al futur, tant pel que fa a l’espai físic 
com als usos de la Rambla. 
 
 

ESQUEMA SOBRE LES FASES DEL PROCÉS PARTICIPATIU FEM RAMBLA 

 
 
 
Què aborda el procés? 
 
Fem Rambla és un procés participatiu veïnal per reflexionar sobre el barri i concretament 
sobre el model de Rambla que necessita i vol la gent del barri. Planteja tant el disseny 
com l’ús de l’espai físic, no només des de les necessitats d’usos concrets, sinó també des 
de les necessitats de la vida quotidiana, de la gent que habita el barri, de la gent del 
Poblenou. També és un procés que debat els usos i activitats a l’espai públic, reivindicant 
un pla d’usos més ajustat a la voluntat i necessitat del barri i la seva gent.  
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Finalment, també és voluntat de Fem Rambla establir una metodologia de treball entre 
el districte i el barri que pugui servir com a model de relació de futur entre els uns i 
els altres per abordar altres processos urbans, urbanístics i a l’espai públic.  
 
 
1.2.  Fonts d’informació i metodologia 
 
Aquest informe de diagnosi s’ha elaborat a partir de dos fonts d’informació: per una 
banda, l’enquesta que va dur a terme Fem Rambla durant els mesos de maig i juny del 
2013, i per altra, la sessió de treball que és va fer el 29 de juny del 2013 al Casal del barri. 

 
1.2.1.  Enquesta 
L’enquesta va ser la primera iniciativa pública que va dur a terme el procés Fem 
Rambla. Es va iniciar a les Festes de Maig del Poblenou i es va allargar durant 15 dies 
fins al primer diumenge de juny (19 de maig – 2 de juny). Es van recollir un total de 
483 enquestes, omplertes tant per via telemàtica (mitjançant un formulari electrònic 
del bloc de Fem Rambla: http://femRambla.wordpress.com/) com mitjançant les 
butlletes que es podien trobar en diversos punts del barri.  
 
L’enquesta plantejava un total de 5 preguntes de resposta oberta: 

1- Què és per a tu la Rambla? 
2- Què t’agrada més de la Rambla?  
3- Què s’hauria de fer per millorar la Rambla? 
4- Quines activitats fas a la Rambla? 
5- Què t’agradaria poder-hi fer? 

 
 
1.2.2. Sessió de treball del 29-J  
Per complementar la informació quantitativa obtinguda amb l’enquesta, es va plantejar 
un moment de debat presencial per aproximar-se a l’anàlisi de la Rambla des d’una 
dimensió qualitativa. Així, el 29 de juny es va organitzar una sessió de treball oberta. 
En aquesta jornada hi van participar 64 persones, més 4 infants al taller dels menuts.  
 
Durant la jornada es van presentar els resultats de l’enquesta i es va debatre sobre 
l’estat actual de la Rambla a l’entorn de tres grans blocs temàtics: 
- L’espai físic 
- L’ús social 
- L’activitat comercial  

 
 
1.3 El marc del debat: La Rambla 
 
Aquest procés aborda un espai concret, la Rambla del Poblenou. Però, com viuen 
diferents persones un mateix espai? Què és per a cadascuna d’elles aquest mateix espai? 
La primera pregunta de l’enquesta realitzada per Fem Rambla (Què es per a tu  la 
Rambla?) ens aporta informació rellevant per respondre aquestes preguntes.  
 
Per a la gent que va respondre l’enquesta, majoritàriament, la Rambla és un espai per 
passejar, per trobar-se i és el centre, el cor i l’eix del barri. Per tant, l’imaginari 
col·lectiu dibuixa la Rambla com espai de centralitat, de relació i de lleure. I 
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aquestes tres dimensions, a les quals cal sumar l’element identitari, aglutinen bona part de 
les visions dels veïns i veïns sobre la Rambla.  
 
 

 
Pregunta 1: Què és per a tu la Rambla? 

 
 
 
El procés participatiu Fem Rambla tracta, lògicament, sobre la Rambla, però la Rambla no 
és un carrer aïllat del seu entorn. Per això, la reflexió ciutadana sobre la Rambla també té 
una dimensió de barri, que aborda la influència i la relació de la Rambla amb el conjunt del 
Poblenou. No obstant això, per poder acotar l’àmbit de debat, el GT i l’assemblea van 
acordar centrar el procés en la Rambla, ja que va ser l’inici del conflicte i, al mateix temps, 
és un espai en què el districte pretén actuar a curt i mitjà termini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

espai per passejar                                                                                             225
espai de trobada                                                                                              190
centre, cor, eix del barri                                                                                           154
lleure, relax, descans                                                                               76
símbol emblemàtic i d'identitat 56
vida social i convivència                                                                            54
comprar                                                                                          52
agradable, bonic amb encant                                                                                           44
vitalitat, ambient, caliu                                                                                37
prendre/menjar                                                                                       28
activitats i festes                                                                                   28
espai de vida quotidiana                                                                              24
camí cap al mar                                                                                           23
història, tradició i records                                                                         22
espai comú                                                                                    15
seure                                                                                                13
xerrar                                                                                               13
tranquil                                                                                             12
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2. ANÀLISI   
 

 
 
 
Aquest bloc d’anàlisi presenta les principals idees recollides tant en l’enquesta com en la 
sessió de treball realitzada el dia 29 de juny del 2013. L’objectiu d’aquest apartat és 
aglutinar les visions recollides sobre la Rambla en clau de diagnosi i ordenar-les de 
manera entenedora. Per això, s’estructura la informació en tres grans blocs temàtics: 
 

A. Aspecte físic 
B. Ús social  
C. Activitat econòmica 

 
Dins de cadascun d’aquests blocs s’han elaborat fitxes temàtiques agrupades per 
subtemes i ordenades de manera que primer es tracten aquells temes que han generat 
més debat (més mencions a l’enquesta i més aportacions als grups de treball) i, 
posteriorment, els que n’han generat menys. Aquestes fitxes recullen, per a cada tema 
analitzat, els punts forts i febles detectats; les propostes de millora ja realitzades, així com 
els possibles punts de desacord entre diverses alternatives. Aquest darrer ítem permet 
visualitzar de manera molt clara aquelles qüestions en què hi ha posicionaments de 
partida divergents. 
 
L’elecció del format de fitxes esquemàtiques respon a la voluntat de presentar la 
informació de la manera més sintètica possible i que més faciliti la tasca d’elaboració de 
propostes de futur per a la Rambla. Així, els debats de la fase de propostes partiran 
d’aquestes fitxes per generar idees que permetin arribar a propostes de consens o, en el 
cas que aquest consens no sigui possible, generar diferents alternatives sobre un mateix 
tema. Per tant, les propostes apuntades en la fase de diagnosi han de ser considerades 
com a prepropostes, per la qual cosa caldrà revisar-les per validar-les, completar-les o bé 
crear-ne de noves. 
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A. Aspecte físic 
 

 
 
 
Quan parlem de l’aspecte físic de la Rambla ens referim a tots aquells aspectes 
relacionats amb el disseny urbanístic i amb els elements permanents que hi ha a la 
Rambla. Tot allò que trepitgem i que podem tocar. Parlem de l’estructura del carrer i del 
paviment; de les rodones i les interseccions; del verd i del mobiliari urbà, etc. En definitiva, 
parlem del “suport físic” permanent de la Rambla. 
 
 
Què diu l’enquesta? 
 
  ASPECTES POSITIUS        ASPECTES NEGATIUS 

 
Pregunta 2: Què t’agrada més de la Rambla?      Pregunta 3: Què s’hauria de fer per millorar la Rambla? 

 
 
  

Els arbres, enjardinaments, ombres, fresca 88 Fer el tram final, connectar amb el mar                                                         98
El passeig com a espai físic 36 Posar un paviment que no sigui asfalt                                                               83
Arriba fins al mar                                                                                   34 Conservar-la tal com està                                                             44
Tal com és/tot                                                                                       29 Continuïtat entre els diferents trams                                                          25
Els bancs, seure                                                                                          25 Més neteja                                                                       24
Les rodones                                                                                             21 Manteniment general (arbres, paviments...)                                       15
És agradable, bonic                                                                                      16 Més bancs                                                                        15
Els fanals                                                                                               12 Accessibilitat (graons, desnivells...)                                                                   11
L'amplitud                                                                                             11 Més arbres i més verd                                                              11

Canviar els arbres (plataners)                                                               10
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Quins són els principals temes de debat? 
 

Aspecte físic   

El passeig com 
a espai físic 

 
Elements positius 

 
- L’aspecte físic de la Rambla: és un espai urbà agradable, bonic, etc.  
- La seva amplitud i l’espai central de la Rambla.  
- Es defensa que ja està bé com està i que caldria conservar la Rambla 
tal com és. 

Elements negatius  
Elements de desacord   
Propostes  
 

 
Sòl i paviment 

 

Aspecte físic:  Sòl i paviment 

L’asfalt 

 
Elements positius  -  Minoritàriament, hi ha qui prefereix l’asfalt: més còmode, accessible, 

segur, silenciós i fàcil de netejar. 
Elements negatius - No agrada estèticament perquè és lleig i poc adequat.  

- Dóna aspecte de carretera i fa que la Rambla perdi qualitat i identitat: 
poc acollidor, pensat sobretot per als vehicles, i no per a les persones.  
- S’embruta i s’escalfa amb facilitat i costa més escombrar-lo.  
- No agrada el color negre. 
- Si hi ha d’haver asfalt que sigui d‘un altre color, que ajudi a distingir-lo 
de la calçada. 

Elements de desacord Entre qui prefereix enrajolat, qui prefereix l’actual asfalt i qui prefereix 
asfalt d’un altre color. 

Propostes  
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Aspecte físic:  Sòl i paviment 

Accessibilitat: 
graons, panxes 
i desnivells 

 
Elements positius  
Elements negatius - L’existència de diferents graons, “panxes” i desnivells al llarg de la 

Rambla, especialment a les rodones, i en altres carrers. 
- Molèsties i riscos per als vianants i diferents usuaris de la Rambla: 
dificulten l’accessibilitat i la mobilitat i poden posar en risc la seguretat 
de la gent gran, persones amb dificultat per caminar, etc. 

Elements de desacord   
Propostes - Reduir el pendent (es posa com a exemple la rodona del Casino). 
 
 

Aspecte físic:  Sòl i paviment 

Plataforma 
central vs. 
plataforma 
única 

 
Elements positius - Plataforma central: agrada perquè permet separar els diferents 

espais de la Rambla.  
Elements negatius - Plataforma central: no agrada i es prefereix una plataforma única a un 

sol nivell, ja que donaria més capacitat i seguretat a la Rambla. 
Elements de desacord  - Plataforma central vs. plataforma única. 
Propostes  
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Elements físics i mobiliari urbà 

 

Aspecte físic:  Elements físics i mobiliari urbà 

L’arbrat i els 
enjardinaments 

 
Elements positius - Els arbres, els enjardinaments i l’aspecte, l’ombra i la fresca que 

produeixen.   
- Els jardinets de les rodones, però cal que estiguin ben cuidats.  

Elements negatius - Els plataners provoquen al·lèrgies a algunes persones.  
- Els arbres són massa alts i no estan prou ben mantinguts.  
- Els escocells dels arbres no estan tapats i això es percep com un perill 
per als vianants. 

Elements de desacord   
Propostes - Es proposa que es puguin plantar noves plantes a les rodones de la 

Rambla, per fer l’espai més bonic i més verd. 
- Es proposa substituir els plataners per un altre tipus d’arbrat que no 
provoqui al·lèrgies quan aquests vagin morint. 

 
 
 

Aspecte físic:  Elements físics i mobiliari urbà 

Els bancs 

 
Elements positius - Els bancs de la Rambla i l’hàbit de poder-hi seure. 
Elements negatius - No hi ha prou bancs a la Rambla.  

- Estèticament hi ha qui considera que els antics eren més macos. 
Elements de desacord   
Propostes - Caldria posar-ne més, ja que als llocs on hi ha terrasses n’hi ha pocs. 
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Aspecte físic:  Elements físics i mobiliari urbà 

Les rodones 

 
Elements positius - Les rodones, perquè li donen personalitat i continuïtat a la Rambla.  

- La singularitat urbanística de la rodona del Casino com a element 
emblemàtic i singular del barri.  

Elements negatius  
Elements de desacord   
Propostes - Es proposa alguna rodona més en alguna de les interseccions. 
 

Aspecte físic:  Elements físics i mobiliari urbà 

Els fanals 

 
Elements positius - Són elements emblemàtics que donen singularitat, caràcter i 

identitat a la Rambla.  
Elements negatius  
Elements de desacord   
Propostes  
 

Aspecte físic:  Elements físics i mobiliari urbà 

El monument 
al Dr. Trueta 

 
Elements positius  
Elements negatius - Està mal ubicat: dificulta el pas dels vianants i actua de barrera entre 

els dos trams de Rambla. 
- Estèticament es considera lleig i funerari. 

Elements de desacord   
Propostes - Es proposa pensar quina seria una millor ubicació. 
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Aspecte físic:  Elements físics i mobiliari urbà 

L’absència de 
contenidors 

 
Elements positius - Hi ha a qui li agrada el fet que a la Rambla no hi hagi contenidors de 

recollida de residus. 
Elements negatius  
Elements de desacord   
Propostes  
 
 

Continuïtat 

 

Aspecte físic:  Continuïtat 

La no-
continuïtat de 
la Rambla en 
el tros final 

 
Elements positius  
Elements negatius - La “no-continuïtat” del darrer tram, entre el carrer Taulat i el passeig 

Calvell. Es destaca la necessitat d’acabar de donar continuïtat a la 
Rambla en el seu tram final, tant per una qüestió d’ús com d’estètica.  
- L’espai  d’aparcament que hi ha al costat de la Rambla, cal donar-hi un 
altre ús. 

Elements de desacord   
Propostes - El tram final s’hauria de reurbanitzar per donar-hi coherència amb la 

resta de la Rambla.  
- Aquesta reurbanització s’hauria de fer d’acord amb els resultats del 
procés participatiu Fem Rambla. 
- Quan es reurbanitzi aquest darrer tram caldria pensar a donar un altre 
ús a l’espai d’aparcament que hi ha actualment a un costat de la 
Rambla.  
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Aspecte físic:  Continuïtat 

L’arribada fins 
al mar 

 
Elements positius - D’una manera o una altra, la Rambla arriba fins al mar i aquest “eix” 

cap al mar és un element positiu.  
- També, tot i que de manera molt més minoritària, es destaca que 
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. 

Elements negatius - Que la Rambla no arribi fins al mar de forma contínua. Es trenca 
l’harmonia de tot el continu de la Rambla i suposa una veritable 
discontinuïtat.  

Elements de desacord   
Propostes - Caldria millorar la connexió del tram final de la Rambla amb el 

passeig Marítim i la platja.  
 
 

Aspecte físic:  Continuïtat 

Els “talls” de la 
Rambla (Pere 
IV i el trànsit 
dels carrers 
transversals) 

Elements positius  
Elements negatius - La intersecció amb el carrer Pere IV actua com una frontera que 

divideix la Rambla i en talla la continuïtat.  
- El trànsit que generen alguns carrers transversals i que són un 
element que la parteix i que provoca situacions de risc tant per a les 
persones grans com per a la canalla. 

Elements de desacord   
Propostes - La intersecció amb el carrer Pere IV s’hauria de repensar i 

redissenyar. 
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Aspecte físic:  Continuïtat 

La no- 
continuïtat de 
la Rambla amb 
el casc antic 

 
Elements positius  
Elements negatius - Minoritàriament, s’apunta que la Rambla no està prou ben 

connectada amb la resta del casc antic del barri. Hi ha dues grans 
artèries, la Rambla i el carrer Marià Aguiló, però no estan connectades. 

Elements de desacord   
Propostes - Caldria fer una intervenció en alguns carrers transversals per crear 

espai públic en xarxa que donés una certa continuïtat i connectés 
aquests dos carrers. 

 
 
 

Aspecte físic:  Continuïtat 

Els obstacles a 
la continuïtat 
física 

 
Elements positius  
Elements negatius - Els elements que obstaculitzen la continuïtat física de l’espai, com ara 

les pilones, perquè són un obstacle per als veïns i veïnes, alhora que 
dificulten l’accessibilitat als serveis d’emergència. 

Elements de desacord   
Propostes  
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Altres 

 
 

Aspecte físic:  Altres 

La neteja i el 
manteniment 
general 

 
Elements positius  
Elements negatius - La necessitat de millorar la neteja i el manteniment general de la 

Rambla, tant pel que fa a l’estat del paviment, com a l’arbrat, els 
enjardinaments, etc. 

Elements de desacord   
Propostes  
 
 

Aspecte físic:  Altres 

L’estructura 
del barri 
històric 

 
Elements positius - L’estructura de nucli antic del barri és un element important i és 

l’essència del Poblenou.  
Elements negatius  
Elements de desacord   
Propostes - Conservar-lo per evitar que determinades reformes urbanístiques 

l’acabin desdibuixant. 
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B. Ús social 
 

 
 
 
Quan parlem de l’ús social de la Rambla ens referim a totes aquelles activitats humanes 
que s’hi poden fer: ramblejar, trobar-se, estar-se a les terrasses, comprar, seure, llegir, 
xerrar, córrer, manifestar-se, descansar, anar en bici, fer festes populars... Per tant, estem 
parlant dels diferents usos que les persones fan de la Rambla i de com compatibilitzar-los. 
 
Què diu l’enquesta? 
 
  ASPECTES POSITIUS        ASPECTES NEGATIUS 

 
Pregunta 2: Què t’agrada més de la Rambla?      Pregunta 3: Què s’hauria de fer per millorar la Rambla? 

 
ACTIVITATS QUE ES FAN A LA RAMBLA 

 
Pregunta 4: Quines activitats fas a la Rambla? 

 

L'ambient, la vida que hi ha                                                                                       165 Més espai per als vianants                                                       55
Passejar                                                                                             86 Totalment per vianants, plataforma única                                                          49
Trobar-se, xerrar                                                                                       85 Respectar la normativa (horaris, espais...)                                                             34
Hi ha gent diversa, convivència                                                                            54 Posar les bicis pel lateral, pel carril i limitant l'espai                                         26
Hi ha pocs cotxes                                                                                          43 Compatibilitzar els diferents usos                                                             25
L'ambient de poble                                                                                     27 Menys sorolls, especialment de nit                                                                     17
Les activitats, festes                                                                                    23 Més activitats                                                                   16
La tranquil·litat                                                                                         14 Regular els usos                                                                     16
És l'eix, centre del barri                                                                                           13 Menys trànsit                                                                    12
Espai veïnal                                                                                         12 Potenciar l'ús social                                                                        12
La seva història, la tradició                                                                                    10
Hi conviuen usos diferents                                                                9

Passejar, caminar, ramblejar 389
Comprar 180
Trobar-me, relacionar-me, xerrar 173
Prendre alguna cosa als bars, terrasses 161
Lleure, gaudir-ne, relaxar-me, viure-la        70
Activitats i festes        65
Hi passo 56
Menjar en bars, restaurants, terrasses 52
Anar en bici 30

Anar en bici 30
Seure als bancs 30
Córrer, jugar, fer esport     24
Fira d'artesans 22
Hi visc 21
Hi treballo 18
Fires 10
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Quin són els principals temes de debat? 
 

Compatibilitat d’usos 

 

Ús social: Compatibilitat d’usos 

Passejar 
 

 
Elements positius  -És l’espai per passejar (ramblejar) més característic i concorregut del 

barri, històricament freqüentat per tots els grups d’edat (nens i nenes, 
joves, gent gran, etc.). 

Elements negatius -Arran de l’actual massificació en l’ocupació de l’espai (principalment 
per les terrasses i el turisme), és dificultós poder passejar per la Rambla. 

Elements de desacord  
Propostes  
 
 

Ús social: Compatibilitat d’usos 

Festes, fires, 
artesans i 
activitats 
populars  
 

 
Elements positius  - La diversitat d’activitats culturals, lúdiques i festives, tant les 

programades (cercaviles, correfoc, carnaval, cavalcades, etc.) com les 
espontànies (teatre, músics de carrer, etc.).  
- L’organització d’activitats per part de les entitats del barri.  
- La presència a la Rambla de les parades d’artesans, pel seu contingut 
cultural que enriqueix el barri.  
- L’organització de festes i altres activitats populars facilita les relacions 
socials entre el veïnat i enforteix el sentiment d’identitat i de 
pertànyer al barri. 

Elements negatius - L’ocupació actual de la Rambla (en particular, a causa de la disposició de 
les terrasses) no permet disposar de prou espai per a aquests usos. 

Elements de desacord  
Propostes  
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Ús social: Compatibilitat d’usos 

Comerç de 
proximitat 
 

 
Elements positius  - El comerç de proximitat, ja que garanteix la vida de barri i facilita la 

vida quotidiana.  
- L’ambient que donen les terrasses de bars i restaurants, que animen i 
dinamitzen el barri (sempre hi ha gent). 

Elements negatius - La substitució de comerços tradicionals i la proliferació de tipologies 
concretes (restauració i altres activitats focalitzades en el turisme) 
determina la pèrdua de diversitat en l’oferta comercial i empobreix la 
vida social del barri.   

Elements de desacord  
Propostes  
 

Ús social: Compatibilitat d’usos 

Repartiment 
de l’espai físic 
 

Elements positius   
Elements negatius - La limitació en la tipologia d’activitats que l’actual repartiment dels 

espais provoca.  
- La manca d’espais per a alguns col·lectius específics, com per 
exemple els infants. 
- La insuficiència de l’espai públic destinat a un ús social i veïnal (com 
la celebració de festes i fires a la Rambla). 
- La relació desequilibrada entre l’espai destinat a veïns i veïnes i l’espai 
ocupat per les terrasses de bars i restaurants. 
- La manca d’una definició clara dels espais i dels seus usos, que 
genera alguns petits conflictes quotidians entre els diferents usuaris. 

Elements de desacord  
Propostes -Més espai per als vianants. 

-Tenir més en compte les persones que habiten el barri i l’ús quotidià 
que fan de l’espai a l’hora de dissenyar i planificar usos i activitats. 
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Ús social: Compatibilitat d’usos 

Regularització 
d’usos 
 

 
Elements positius   
Elements negatius - La manca d’un pla d’usos a la Rambla elaborat amb participació 

ciutadana. 
Elements de desacord  
Propostes - Es veu necessari establir un pla d’usos de la Rambla, en què s’ha 

d’incorporar el punt de vista de veïns i veïnes mitjançant la realització 
d’un procés participatiu. 

 
 

Ús social: Compatibilitat d’usos 

Turisme 
 

 
Elements positius   
Elements negatius -Increment excessiu de la presència de turistes a la Rambla que hi ha 

hagut en els últims anys, fet que ha perjudicat la tranquil·litat de 
l’espai. 
- El tancament de botigues “locals” i de proximitat, substituïdes per 
establiments orientats als visitants. 

Elements de desacord  
Propostes  
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Ús social: Compatibilitat d’usos 

Soroll i 
incivisme  

 
Elements positius   
Elements negatius - La manca de civisme d’algun dels col·lectius de persones que 

freqüenten la Rambla, sobretot a la nit.  
- Les molèsties que generen els horaris nocturns de tancament 
d’alguns establiments de la Rambla, que afecten negativament el 
descans de veïns i veïnes. 
- Les molèsties que genera el sistema nocturn de neteja i recollida 
selectiva de les deixalles dels comerços (sobretot bars i restaurants), 
que afecta negativament el descans de veïns i veïnes. 

Elements de desacord  
Propostes  
 
 

Ús social: Compatibilitat d’usos 

L’hort urbà 
 

 
Elements positius  -L’ús social de l’hort: recuperació d’un espai abandonat; generació de 

relacions socials i producció d’aliments. 
Elements negatius  
Elements de desacord  
Propostes  
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Vida social 
 

Ús social: Vida Social 

Espai de 
trobada i 
convivència  

 
Elements positius  - La Rambla representa un espai de convivència, de trobada i de relació 

per a veïns i veïnes per les seves característiques d’espai acollidor i 
agradable. 
- És un espai on poder realitzar activitats d’oci i passejar.  
- La “tranquil·litat” de l’espai es considera un aspecte que afavoreix les 
relacions socials i la convivència entre veïns i veïnes.  
- És un espai de vida quotidiana i l’ambient és “de poble” (tothom es 
coneix i existeix una xarxa veïnal real).  
- La presència de bancs o de zones on poder parar per xerrar, mirar o 
simplement estar-s’hi.  
-Les rodones ofereixen un espai de parada i relació social enmig dels 
fluxos de trànsit (vianants, bicicletes, cotxes) de la Rambla. 

Elements negatius - Reducció d’espais de relació, on poder conversar i estar-s’hi, que no 
siguin de consum (com per exemple les terrasses). 

Elements de desacord  
Propostes  
 

Ús social: Vida Social 

Espai 
emblemàtic i 
identitari  
 

 
Elements positius  - És l’espai més emblemàtic del teixit urbà.  

- Es considera com el principal espai identitari del Poblenou, per la seva 
història i pel patrimoni intangible que representa.  
- És l’element físic que uneix diferents parts dins del barri. 

Elements negatius  
Elements de desacord  
Propostes  
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Mobilitat 

 

Ús social: Mobilitat 

Mobilitat 
dolça  
 

 
Elements positius  - La prioritat dels vianants, bicicletes i vehicles sense motor, en 

general, davant dels vehicles motoritzats.  
- La limitació del trànsit de cotxes. 
- Un entorn urbà silenciós, segur i tranquil per als vianants.  

Elements negatius - La “invasió” de l’espai reservat a altres mobilitats: per exemple, l’ús 
per part d’alguns ciclistes i patinadors de la zona reservada als 
vianants. 
- El perill que provoquen les motos que utilitzen els carrils reservats a 
les bicicletes i al trànsit dels vianants. 
- La programació dels semàfors a la Rambla no facilita el pas dels 
vianants, més aviat afavoreix el trànsit transversal de cotxes.    

Elements de desacord - El model de plataforma única de vianants.  
- La reducció de trànsit a la Rambla com a element negatiu. 

Propostes - Fer un carril bici al lateral de la Rambla i limitant clarament l’espai 
d’ús de les bicicletes. 
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Ús social: Mobilitat 

Aparcaments 

Elements positius   
Elements negatius - Manca d’aparcaments de bicicletes. 

- Manca de manteniment dels aparcaments per a bicis, sovint ocupats 
per bicicletes abandonades.  
- Manca d’aparcaments de cotxes al barri, que sovint fa que s’ocupi 
l’espai públic per poder aparcar.  
- Alguns elements dels cossos de seguretat aparquen els vehicles de 
patrulla en llocs no apropiats o clarament prohibits, cosa que genera 
molèsties al trànsit de veïns i veïnes. 

Elements de desacord  
Propostes - Tornar a posar els aparcaments que l’Ajuntament va treure a la zona 

de la Rambla. 
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C. Activitat comercial 
 

 
 
 
Quan parlem de l’activitat comercial de la Rambla ens referim a totes aquelles activitats 
econòmiques que hi ha a la rambla i del seu impacte en l’ús que les persones fan de la 
Rambla. Per tant, estem parlant del comerç de proximitat i dels artesans; dels bars i 
restaurants i les seves terrasses; i de l’espai que aquests negocis ocupen i de com 
aquestes activitats afecten la resta d’usos i d’usuaris de la Rambla. 
 
 
Què diu l’enquesta? 
 
  ASPECTES POSITIUS        ASPECTES NEGATIUS 

 
Pregunta 2: Què t’agrada més de la Rambla?      Pregunta 3: Què s’hauria de fer per millorar la Rambla? 

 
  

Els comerços                                                                                             58 Limitar l'espai ocupat per les terrasses i ordenar-les                                                     114
Les paradetes                                                                                            41 Limitar/reduir les terrasses i els bars/restaurants                                                                82
Les terrasses                                                                                            41 Limitar turisme                                                                  22
Prendre alguna cosa, menjar 30 Potenciar el comerç                                                     12
El Tio Che                                                                                           18
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Quin són els principals temes de debat? 
 

Terrasses, bars i restaurants 

 

Activitat comercial: Terrasses, bars i restaurants 

Vida social i 
convivència 

Elements positius  - Les terrasses de bars i restaurants donen vida social i serveis per als 
veïns i veïnes del barri. 

Elements negatius - El número de bars i terrasses presents a la Rambla és excessiu. 
- Les terrasses ocupen un espai que no es pot fer servir per realitzar 
altres activitats, reduint, de fet, la disponibilitat d’espai de convivència 
dels veïns i les veïnes. 

Elements de desacord  
Propostes - Reduir el numero de les terrasses i que aquestes estiguin ben 

acotades i ordenades. 
 

Activitat comercial: Terrasses, bars i restaurants 

Disposició de 
les taules i 
ocupació de 
l’espai  

Elements positius  - La disposició de la terrassa del restaurant del Casino: les cadires estan 
disposades només en els costats mar i muntanya i no lateralment. 

Elements negatius - Les  terrasses ocupen massa espai, i això treu espai als vianants per 
poder passejar, relacionar-se, etc. 
- Degut a les seves dimensions, les terrasses de la Rambla són 
considerades un obstacle per als vianants. 
- No es deixa prou espai entre terrasses que permeti el pas dels 
vianants per entrar i sortir del tram central de la Rambla. 
- La disposició de les terrasses entre els carrers Taulat i Perelló: es va 
haver de tallar un carril lateral de la Rambla a la circulació. 

Elements de desacord - La unificació del mobiliari imposada per l’Ajuntament a les terrasses 
afecta negativament la diversitat de l’oferta dels establiments, 
determinant una excessiva homogeneïtzació. 

Propostes  
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Activitat comercial: Terrasses, bars i restaurants 

Incompliment 
de la 
normativa 

 
Elements positius   
Elements negatius - De vegades les terrasses superen l’espai concedit (fotos): 

l’incompliment dels límits de l’espai assignat a algunes de les terrasses 
de la Rambla suposa molèsties a la mobilitat dels vianants. 
- Incompliment dels horaris nocturns de tancament per part d’alguns 
establiments. 
- El soroll excessiu produït per les terrasses a la nit: factor que pertorba 
el descans i la tranquil·litat de veïns i veïnes.  

Elements de desacord  
Propostes - Enfortir els controls de Guàrdia Urbana per fer complir la normativa. 
 

Comerç i activitat econòmica 

 

Activitat comercial: Comerç i activitat econòmica 

Comerç de 
barri i de 
proximitat 

Elements positius  - Dóna vida i dinamitza el barri amb els diversos serveis que ofereix.  
- La seva presencia fa sentir els veïns i veïnes “poblenovins”, part d’un 
entorn social i comercial original i conegut, reafirmant la sensació de 
pertànyer al barri. 
- La disponibilitat dels comerciants per col·laborar en les activitats que 
s’organitzen al barri (festes, jornades, fires, etc.). 

Elements negatius - Per raons econòmiques, algunes botigues de barri no poden obrir els 
dissabtes per la tarda: això debilita el petit comerç de barri i comporta 
el perill de que les botigues tanquin definitivament. 

Elements de desacord  
Propostes - Obertura dels comerços de la Rambla també els diumenges. 

- S’haurien de controlar aquells petits comerços d’alimentació que es 
percep que tenen horaris més extensos que la resta de l’oferta 
comercial. 
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Activitat comercial: Comerç i activitat econòmica 

Diversitat de 
l’oferta 
comercial 

 
Elements positius  - Els comerços de barri garanteixen encara una oferta comercial 

diversificada. 
Elements negatius - La proliferació de franquícies i cadenes de comerços: 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 i 
perjudica la sostenibilitat del model comercial del barri. 
- Només tenen accés a la Rambla aquells negocis amb més capacitat de 
generar ingressos: això fa que altres sectors comercials en quedin 
exclosos.  
- La disminució de la varietat comercial empobreix la vida de la 
comunitat. 
- Els locals de la Rambla estan ocupats tots per l’oferta comercial: això 
dificulta que altres activitats (com entitats socials, associacions 
culturals, etc.) s’hi puguin establir i donar més diversitat a l’entorn. 

Elements de desacord  
Propostes - Potenciar el comerç de qualitat i amb una oferta no adreçada 

únicament al turisme. 
 

Activitat comercial: Comerç i activitat econòmica 

Artesans i fires 

 
Elements positius  - L’organització de fires artesanals a la Rambla són un moment de 

trobada pel veïnat, aportant “caliu” al barri.  
- Donen vida i potencien el comerç de proximitat. 
-Mantenen vives ofertes comercials i coneixements tradicionals del 
barri. 

Elements negatius  
Elements de desacord  
Propostes  
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Activitat comercial: Comerç i activitat econòmica 

Turisme  

 
Elements positius   
Elements negatius - L’excessiva explotació turística de la Rambla: el pes exagerat dels 

sectors turístics i de la restauració i les mesures de planificació 
econòmica que es van prendre al Poblenou afecten negativament el 
caràcter veïnal i tradicional de la Rambla. 
- El perill que la Rambla acabí sent com les Rambles de Barcelona, un 
espai que ha foragitat els veïns del barri i que ha perdut identitat. 

Elements de desacord  
Propostes - Dissenyar un nou pla d’usos que s’adapti a les necessitats i la situació 

actual de Rambla, amb amplia participació de veïns i veïnes. 
- Promoure els valors culturals i patrimonials de la Rambla, per 
potenciar un model de turisme més cultural. 

 
 
 



3. CONCLUSIONS  
 

Aspecte físic 
ASPECTES ANALITZATS ASPECTES SENSE  CONSENS PROPOSTES 

El passeig com a espai físic   
Sòl i paviment 
Asfalt - enrajolat vs asfalt actual vs asfalt de color.  
Accessibilitat: graons, panxes, 
desnivells 

 - reduir el pendent. 

Plataforma única - plataforma central vs plataforma única.  
Elements físics i mobiliari urbà 
Arbrat i enjardinaments - substitució vs manteniment plataners  - plantar noves plantes a les rodones de la Rambla. 

 - substituir els plataners per evitar al·lèrgies. 
Bancs   - posar més bancs. 
Rodones   - fer alguna rodona més en alguna intersecció. 
Fanals    
Monument Dr. Trueta   - debatre sobre una nova ubicació. 
Absència de contenidors    
Continuïtat 
La no continuïtat del tram final  - reurbanitzar per donar-li coherència amb la resta.  

- fer la reurbanització d’acord amb els resultats del procés 
participatiu Fem Rambla. 

 - donar un altre ús a l’espai d’aparcament que hi ha. 
Arribada fins al mar   - millorar la connexió del tram final amb el passeig i la platja. 
Els talls de la Rambla (Pere IV)   - repensar i redissenyar la intersecció amb Pere IV. 
No continuïtat Rambla / casc antic   - millorar la connexió d’espai públic de la Rambla i M. Aguiló 
Obstacles a la continuïtat física     

 Altres 
Neteja i manteniment general    
Estructura barri històric   - conservar-la per evitar que determinades reformes 

urbanístiques l’acabin desdibuixant 
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Ús social 
ASPECTES ANALITZATS ASPECTES SENSE  CONSENS PROPOSTES 

Compatibilitat d’usos 
Passejar   
Festes, Fires, Artesans i activitats 
populars 

  

Comerç de proximitat   
Repartiment de l’espai físic   - donar més espai per als vianants. 

 - tenir més en compte les persones del barri i l’ús quotidià 
que en fan a l’hora de dissenyar i planificar usos i activitats. 

Regularització d’usos   - fer un pla d’usos de la Rambla que incorpori el punt de 
vista de veïns i veïnes mitjançant un procés participatiu. 

Turisme    
Soroll i incivisme    
Hort urbà    
Vida social 
Espai de trobada i convivència   
Espai emblemàtic i identitari   

Mobilitat 
Mobilitat dolça  - ordenació de la mobilitat:  

   - plataforma de vianants o no. 
   - reducció de trànsit a la Rambla o no. 
   - ubicació i tractament de les bicicletes 

  

Aparcaments   - recuperar els aparcaments que es van treure de la Rambla. 
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Activitat comercial 
ASPECTES ANALITZATS ASPECTES SENSE CONSENS PROPOSTES 

Terrasses, bars i restaurants 
Vida social i convivència  - reduir el nombre de terrasses i que aquestes estiguin ben 

acotades i ordenades. 
Disposició de les taules i ocupació de 
l’espai 

- unificació del mobiliari o no. 
- límits i model d’ocupació de l’espai. 

 

Incompliment de la normativa  - enfortir els controls de Guàrdia Urbana per fer complir la 
normativa. 

Comerç i activitat econòmica 
Comerç de barri i de proximitat  - obertura dels comerços també els diumenges. 

- controlar els horaris dels petits establiments d’alimentació 
amb horaris més extensos. 

Diversitat de l’oferta comercial  - potenciar el comerç de qualitat i amb una oferta no 
adreçada únicament al turisme. 

Artesans i fires   
Turisme   - dissenyar un nou pla d’usos que s’adapti a les necessitats i 

la situació actual de Rambla amb amplia participació veïnal. 
- promoure els valors culturals i patrimonials de la Rambla, 
per potenciar un model de turisme més cultural. 

 
 
 
 
 

Aquest informe ha estat realitzat per Edo Bazzaco, Víctor Garcia Subirà,  
Laia Forné i Aguirre i Karmele Rekondo Ferrero de  

 


