
 

NOTA DE PREMSA SOBRE EL RETARD EN L’APROVACIÓ DE L’ORDENACIÓ SINGULAR 

DE LA RAMBLA DEL POBLENOU. 

 

El passat 29 de juny Fem Rambla va convocar una assemblea informativa sobre les al·legacions 

a la proposta d’ordenació singular, que ha de regular les terrasses de la rambla del Poblenou. 

En l’assemblea,  que va tenir lloc a la biblioteca  Manuel Arranz (Can Saladrigues) i que va 

comptar amb una gran assistència de veïnes i veïns, el grup de treball de Fem Rambla va 

comentar breument la proposta d'ordenació singular del Districte,  va exposar les al·legacions 

que es presentaran a aquesta proposta i  va obrir un torn de paraules per aclariments. 

L'ordenació de les terrasses de la rambla del Poblenou no és un tema nou, fa forces anys que 

els veïns i veïnes ho anem reclamant, la conflictiva situació actual és però conseqüència de la 

permissiva gestió municipal duta a terme durant els últims anys. 

Fa aproximadament 8 mesos, el nou equip de govern es va comprometre a que aquest estiu la 

nova ordenació singular estaria vigent i s’alleujaria les importants molèsties que any rere any 

hem patit els veïns i veïnes del Poblenou i especialment  aquells que viuen a la mateixa 

Rambla. Aquest compromís es va fer explícit a les diferents reunions que FEM FAMBLA ha 

mantingut amb el govern del DISTRISTE i inclús s’ha fet públic en diferents mitjans  de 

comunicació .     

Reclamem, doncs, que aquest compromís es faci efectiu i que s'esmercin tots els esforços que 

facin falta perquè la nova ordenació singular estigui vigent aquest mateix estiu, i s'apliqui de 

forma immediata. No només és possible, sinó que és necessari per als veïns i veïnes.  

Al mateix temps, i mentre no estigui plenament operativa la nova ordenació singular, exigim 

que es compleixi escrupolosament l’ordenació actual, que es desplegui un dispositiu inspector 

per assegurar el compliment dels horaris, que s'ocupa només l'espai públic permès i que es 

respectin totes les normes que cal complir i que massa sovint es transgredeix. 

 

Poblenou,  6 de Juliol del 2016 

 

 


