L’equip kmZero ja té enllestit els detalls del Pla
de Reforma de La Rambla que ha d’aconseguir un
passeig més permeable, més ordenat, amb més
espai per als vianants i més obert al mar. El projecte de reurbanització es va presentar a principis
de novembre al Gran Teatre del Liceu i contempla
un període d’execució d’uns 8 anys, des de principis de 2020 a 2028 i una inversió de 35,6 milions
d’euros per transformar La Rambla.
Les obres començaran per la part baixa del
passeig i en terminis d’un any i mig, aniran pujant
cap a plaça Catalunya, cobrint de forma progressiva els trams de Santa Madrona-Arc del Teatre; Arc
del Teatre-Estació Liceu; Estació Liceu-Portaferrissa, i Portaferrissa-Canaletes.
Un cop finalitzada la intervenció, La Rambla
comptarà amb un passeig central més ampli,
entre 11 i 30 metres segons el tram, unes voreres
de 3 metres d’amplada com a mínim, i un sol carril de circulació de 3,5 metros a banda i banda del
passeig. Es crearan tres grans espais singularsplaça, al Pla del Teatre, al Pla de l’Os i a l’altura
del Palau Moja.
L’avantprojecte presentat per kmZero planteja,
també, la substitució total del paviment actual per
un de peces més petites i resistents que canviaran de disseny en trams especials.
Les actuacions estratègiques recollides en
el Pla de Reforma contemplen a més, la declaració de la Rambla com a espai d’excepcionalitat
cultural, fet que condicionarà de forma directa les
decisions relacionades amb llicències i usos del
passeig. A aquesta declaració es lliga, a més, una
partida d’1,4 milions d’euros per fomentar l’activitat cultural, el comerç de proximitat, protegir el patrimoni arquitectònic dels edificis que rodegen La
Rambla i crear una figura urbanística que preservi
l’ús com habitatges dels immobles del passeig
per sobre d’altres usos.

Fermín Villar,
president d’Amics de La Rambla,
“El projecte del Pla de Reforma
presentat és més ambiciós que
el redactat inicial. Ens preocupa
que inclogui aspectes que no
corresponen a una normativa
urbanística com és el Pla Especial”
El passat 2 de novembre es va presentar
el treball que es va encarregar a l’equip de
kmZero per la futura reforma de La Rambla.
Com ho veu Amics de La Rambla?
Amics de la Rambla va ser part molt activa
en el redactat del Pla Especial que es va treballar durant més de dos anys i que es va aprovar
finalment el maig de 2016. Llavors s’hi va incloure la condició innecessària de fer un concurs
internacional que va guanyar l’equip de kmZero.
El projecte ara presentat és més ambiciós que
el redactat inicial i ens preocupa que inclogui
aspectes que no corresponen a una normativa
urbanística com és el Pla Especial. Tot i això des
d’Amics de la Rambla el veiem amb bons ulls, ja
que—si s’acaba portant a terme—serà una gran
millora per a la Rambla.

Segons el calendari presentat, la reforma
no començarà fins a finals del 2019 o principis
del 2020. Com veu Amics de la Rambla aquests
terminis?
Si tenim en compte que el gruix del Pla Especial
ja estava enllestit a la primavera del 2015, quan
s’iniciïn els treballs hauran passat vora de cinc
anys. En un passeig amb la intensitat de visita
i d’ús com la Rambla, aquest temps perdut és
una repercussió negativa. Amics de la Rambla
sempre ha insistit que mentre esperem la millora
no podem descuidar el dia a dia; per aquest motiu vam presentar un document d’urgències
de tot allò que es pot reparar i endreçar mentre
els treballs del Pla Especial no es posen en marxa.
Alguns sectors com els quioscs de premsa
o alguns restauradors amb terrassa han expressat descontentament amb la futura reforma.
Han d’estar preocupats?
El projecte recentment presentat dibuixa sense
cap rigor algunes concessions situades a la via
pública. En el cas dels quiosquers, existeix un
conveni que els garanteix la presència actual fins
a l’any 2030. Això no impedeix que es pugui acordar una modificació prèvia si els quiosquers
i l’ajuntament arriben a un acord.
Respecte a les terrasses, cal treballar una
normativa específica d’acord amb el Pla Especial
i l’ordenança de terrasses de la ciutat, però cal
insistir en què els gràfics presentats en l’últim
projecte no són vàlids com a normativa.
En aquests dos casos, així com en la resta
de canvis que significaran els treballs de millora,
serà indispensable seguir treballant juntament
totes les parts implicades, amb exigència, amb
rigor i amb honestedat, com històricament ha fet
Amics de la Rambla.

Volem
una Rambla que...
Després de més de dos anys des de l’aprovació
del Pla Especial de La Rambla, moltes de les actuacions previstes encara no s’han fet. Els elements
que el Pla va deixar fora de normativa segueixen
en el seu lloc; les reparacions continuen sense
fer-se i el manteniment més intensiu que preveia
el Pla per tal d’evitar una degradació accelerada,
no s’ha fet efectiu amb les conseqüències evidents d’aquesta manca d’atenció, en el paviment,
enllumenat, elements monumentals, arbrat, ...
del passeig.
És per aquest motiu i davant la desídia dels
responsables d’executar el Pla i la impossibilitat
d’esperar que comencin les obres de transformació del passeig per solucionar aquests problemes,
que Amics de La Rambla ha fet arribar al Districte
de Ciutat Vella un llistat en què es recullen totes
les actuacions urgents necessàries i les mancances de manteniment que pateix, ara per ara, el
passeig. Aquest document ha estat elaborat amb
la col·laboració dels veïns, comerciants i institucions amb presència a La Rambla i que coincideixen amb l’Associació en què la feina de La
Rambla del futur no es pot ajornar més. Cal que
comenci avui i amb la col·laboració de tothom.
El document també fa èmfasi en actuacions
necessàries per millorar l’aspecte general del
passeig, com l’eliminació de pintades a locals tancats, elements del mobiliari urbà i façanes i l’eliminació de tots els elements que el Pla Especial
deixava fora de normativa i que encara estan al
passeig. Tal és el cas, per exemple, dels quioscos
dels antics ocellaires, els suports telefònics, els
armaris obsolets de serveis, les parades de taxi
en horari diürn o els aparcaments en superfície,
la desaparició dels quals, facilitaria molt el pas
de vianants.
En el document també s’ha afegit la petició
de reforma del clavegueram per evitar el problema de mals olors que pateixen locals i habitatges
de La Rambla.

Josep Maria Espinàs, Isabel Steva “Colita”
i el Teatre Poliorama són els Ramblistes d’Honor
2018, guardó que atorga des de l’any 1962 Amics
de La Rambla a persones, empreses i entitats
que s’han significat per la seva estima, defensa
i promoció de La Rambla i Barcelona.
Els guardonats, proposats per la ciutadania,
han estat triats per un jurat representatiu de la
societat civil barcelonina que va acordar per unanimitat, distingir amb aquest guardó al polifacètic
escriptor Josep Maria Espinàs, per totes les seves
aportacions a la cultura, i en reconeixement a la
seva trajectòria literària i a les seves cròniques
que han ajudat a entendre 42 anys de la història
de la ciutat i del país. La fotògrafa de la Gauche
Divine barcelonesa, Isabel Steva “Colita”, per la
seva part, ha rebut el guardó en reconeixement
a la seva trajectòria professional i al retrat que al
llarg de la mateixa ha fet de la ciutat i de la seva
gent; mentre que el Teatre Poliorama, ho ha fet
per la seva llarga trajectòria al passeig - des de
1899 com a Cinematógrafo Martí, primer, i després com a Cinema Poliorama i Teatre Polioramai la seva especial contribució a la cultura teatral
de la ciutat i a la vida cultural de La Rambla.
L’acte de lliurament dels guardons “Ramblistes
d’Honor” es va celebrar el 17 d’octubre al Saló
de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, amb la
presidència de l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau
i la participació de nombrosos ciutadans, entre
ells el periodista Fèlix Riera qui es va encarregar
del discurs introductori, en el que va reivindicar La
Rambla com un espai únic a la ciutat on “accionar
els sentits i les emocions”. El president d’Amics
de La Rambla, Fermín Villar es va mostrar totalment d’acord amb la visió del passeig de Riera,
no sense recordar, però, abans, la urgència de la
reforma del passeig i demanar que ni les pròximes eleccions municipals del mes de maig ni cap
altre motiu, ajorni les actuacions urgents que necessita La Rambla per seguir bategant amb salut.
L’Alcaldessa va reconèixer la necessitat de no
abaixar la guàrdia en aquest sentit, ni perdre
de vista tota la feina que queda per fer perquè
“la Rambla, va dir, no deixi de ser el passeig per
excel·lència de la ciutat i de tots els barcelonins
i barcelonines”.
Cal destacar, també, d’aquesta 56a edició dels
guardons de Ramblista d’Honor, el sentit record
que va dedicar Fermín Villar a dues grans ramblistes, Montserrat Caballé (Ramblista d’Honor
l’any 1974) i Rosa Dòria (propietària del Cafè de
l’Òpera, Ramblista d’Honor l’any 1997), i una gran
ravalera Maria Casas, totes tres desaparegudes
recentment.
El Jurat que ha escollit els Ramblistes d’Honor aquest any està format per: Ignasi Aragay,
Lluís Bassets, Alicia Berlanga, Sergi Dòria, Núria
Llorach, Xavier Marcé, Joan Oliveras, Enric
Pantaleoni, Álex Sàlmon, Vicent Sanchis, Ramón
Suñé, Roser Tiana, Neus Tomàs, Sergi Vicente i el
president d’Amics de La Rambla, Fermín Villar.

Les Flors, a La Rambla

Les flors, la cultura, la convivència i la sostenibilitat han estat protagonistes destacades d’una
nova edició de la Festa del Roser de La Rambla
que enguany s’ha celebrat del 5 a l’11 d’octubre.
Durant aquests dies, les produccions florals han
engalanat façanes, balcons i punts estratègics del
passeig, fent palesa la llarga
i important vinculació del passeig amb les flors.
Cal destacar, el caràcter sostenible de l’edició
d’aquest any, en el que una bona part de les
actuacions florals han optat per l’ús de productes
reciclats i de kilòmetre 0, la reutilització de les
plantes, o el reciclatge posterior dels mateixos
muntatges.
En aquesta nova edició de “La Rambla en flor”
han participat 24 espais icònics del passeig, als
que cal sumar la gegantina cargolera ubicada
davant del Palau de la Virreina i que
un any més, l’acció floral “Una flor, un desig”
ha propiciat que es tornés a omplir de flors i anhels de tots els que es van apropar a La Rambla el
dissabte 6 d’octubre.
Les portes obertes a diferents espais emblemàtics de la Rambla, les rutes pel passeig, la xocolatada popular, la representació especial de “La
Rambla de les Floristes” de Josep Maria de Sagarra al Poliorama, així com la jornada dedicada a la
gent gran del barri o la trobada d’il·lustradors per
dibuixar La Rambla han estat també, tot un èxit,
rematat per un fantàstic
concert de Jules al Teatrino del Conservatori
del Liceu que va quedar petit per escoltar-lo.

Des del 22 de novembre La Rambla ja està
“vestida” de Nadal. Un any més Amics de La
Rambla s’ha encarregat d’il·luminar el passeig, on
ja llueixen 462 figures d’ocells grans i petits de
neó repartits a més de 80 arbres a banda i banda
de La Rambla. El disseny de la il·luminació és
obra de Claret Serrahima, fundador i director de
ClaseBCN i pretén ser, a més d’un homenatge a
les antigues ocelleries del passeig, una al·legoria
als valors més representatius de La Rambla. La
figura del lloro, per exemple, simbolitza la capacitat integradora del passeig; la del mussol,
recorda la important vida nocturna del passeig; el
pardal, el caràcter de quotidianitat de La Rambla
per a molts barcelonins; la gavina, la capacitat
d’aixecar el vol i arribar ben lluny i, evidentment,
els coloms de la pau, l’aposta que La Rambla i la
ciutat de Barcelona han fet sempre i fan, a favor
de la convivència i la tolerància.
Les llums de Nadal de La Rambla s’encendran
cada dia a les 18 h, trenta minuts abans que l’any
passat per cobrir més espai de l’horari comercial
i s’apagaran de diumenge a dijous a les 23 h. Els
divendres i dissabte, l’horari s’estendrà fins a la
mitjanit, a excepció del 24 de desembre, que els
llums s’apagaran a l’1 h de la matinada i el mateix
dia de Nadal, a la mitjanit. Per Cap d’Any i la nit de
Reis, s’apagaran a les 2 h de la matinada.
Totes les llums que s’han utilitzat per a la
instal·lació nadalenca a La Rambla són de baix
consum.

Flors Maria, la parada de flors número 7 de La
Rambla, ha canviat la seva decoració per donar
la benvinguda al Nadal.
Aquesta decoració de Flors Maria és un projecte impulsat per Amics de La Rambla i que té
com a objectiu promoure i preservar el comerç
de flors a La Rambla. El projecte “Les Flors, a la
Rambla!” recupera la parada de flors número 7
de La Rambla – Flors Maria -, tancada després de
la jubilació del senyor Joan, per convertir-la en un
altaveu per difondre l’art floral i la cultura de la
flor i en un lloc on formar-se en l’ofici de florista.

El projecte “Les Flors, a La Rambla”, presentat
dins del marc de l’any del Comerç i la Cultura, vol
ser una eina de promoció de la tradicional venda
de flors a La Rambla i també vol promocionar la
cultura de la flor i l’art floral, fent servir el passeig
més emblemàtic i visitat de la ciutat, com a plataforma de visibilització de la cultura de la flor.
“Les Flors, a La Rambla” és un projecte amb
una component comercial (vol funcionar com a
un reclam per la venda de flors a La Rambla i
afavorir a la resta de parades de flors de La Rambla), una component cultural (mitjançant cursos
que fomentin la cultura i l’art floral) i una component social (amb formació i contractació).
Coincidint amb la Festa del Roser es va decorar amb art floral la Parada de Flors número
7 transformant-la en un espai / monument que
fomenta l’art floral i la tradició de la venda de
flors a La Rambla.
Per tal que aquesta decoració no tingui un
caràcter efímer com la resta de decoracions de
la Festa del Roser, Amics de La Rambla va voler
donar continuïtat al projecte i, per aquest motiu,
es va incloure el manteniment de la decoració
fins a finals del 2018.
Aquest manteniment va a càrrec de persones
contractades després d’un curs de formació. El
manteniment de la decoració floral dóna continuïtat a la promoció esdevenint un reclam en
benefici de la resta de floristeries del passeig.
“Les Flors, a La Rambla!” és un projecte
d’Amics de La Rambla que compta amb la
col•laboració de la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona, El Gremi de Floristes de
Catalunya, Impulsem, l’Escola de Disseny Floral
de Catalunya, la Fundació Tot Raval i el Mercat de
la Boqueria.

L’activitat d’hoteleria i restauració a La Rambla
ve de lluny. Les cròniques de la ciutat documenten la presència d’hotels al passeig ja al segle XVI
i daten a partir del XVIII la inauguració de múltiples restaurants i cafès a banda
i banda del carrer. Avui dia, aquests establiments
continuen tenint un gran protagonisme a La
Rambla on encara perviuen mostres d’aquells
anys de revolució hostalera. Un bon exemple és el
Restaurant la Cava Universal que tot just aquest
any, ha celebrat el seu 160 aniversari. Ubicat,
des del primer dia, davant de les Drassanes i del
monument de Colom, aquest restaurant, en mans
de la cinquena generació de la família fundadora,
els Masana, ha esdevingut un baluard històric del
passeig i lloc de referència per a tots aquells que
ramblegen mirant al mar. Un altre establiment
que també està d’aniversari és el Boadas, la
catedral de la cocteleria a Barcelona que celebra
85 anys d’activitat. Bressol de grans bartenders
i punt de trobada per a barcelonins i visitants de
tot el món, aquest establiment fa gala d’una barra
sense igual, amb 1.260 combinats excepcionals,
una tècnica genuïna, la “Tècnica Boadas” i una
atmosfera única que segueix seduint dia a dia i
després de 85 anys de vida, a tot aquell que entra
en aquesta petita però gran cocteleria a tocar de
La Rambla.

Amb motiu del vintè aniversari de la seva inauguració, el Centre Comercial El Triangle ha obsequiat als seus visitants durant tot el mes de
novembre amb múltiples espectacles gratuïts
de màgia, música, humor, improvisació… Han
passat, entre altres, pel Triangle, Xavier Dentell,
Enric Company, Impro Show Celebration, Toni
de las Heras, actual Premi Nacional de Màgia
i, també, els Gertrudis i Sidonie, protagonistes
tots dos, juntament amb Nil Moliner del gran
concert final d’aniversari que es va celebrar el
30 de novembre a plaça Catalunya.

A més, per celebrar el Nadal plegats, Amics de
La Rambla convida a tots els barcelonins
a un animat concert de jazz-soul, el pròxim 14
de desembre a les 18,30 h davant del Palau de
la Virreina. Sobre l’escenari, The Basement, una
jove formació nascuda a l’Escola de Músics
i JPC del Raval, que promet no deixar a ningú
assegut a la cadira. Aquest és ja el quart any que
formacions d’aquesta escola, des d’on es treballa per apropar la música a tothom, oferint un
ensenyament actiu, obert als alumnes de totes
les edats, nivells, aptituds, condicions i orígens,
són protagonistes del concert que Amics de La
Rambla celebra des de fa més d’una dècada cada
Nadal al passeig.
Seguit del concert i com és tradicional, també,
tindrem xocolatada popular de Nadal a La Rambla. Començarà a les 19.15 h davant del Palau de
la Virreina i tots, grans i petits, seran benvinguts!

El Nadal és també la il•lusió de la Loteria
i és per això que un any més Amics de La Rambla ha fet participacions del número 29.468 pel
sorteig de Nadal. Si encara no teniu les vostres,
podeu comprar-les a la majoria d’establiments
associats a Amics de La Rambla.

Barcelona Oberta, entitat que agrupa a les
associacions i eixos comercials dels territoris més
turístics de la ciutat, entre ells Amics
de La Rambla, ha identificat a través d’un estudi
de camp, els principals reptes i també recomanacions per afrontar la transformació digital dels
eixos comercials de la ciutat.
El treball que vol contribuir a la competitivitat
del comerç d’aquestes àrees, aposta per facilitar
la mobilitat i l’accés de compradors al centre de
la ciutat; ampliar els horaris comercials; implementar nous models de gestió als eixos comercials, els BID’s; i fomentar el click&collect davant
pràctiques menys sostenibles com el lliurament
a domicili, un servei que, per altra banda, allunya
als clients de les botigues físiques.
L’estudi conclou, a més, que Barcelona necessita atreure compradors de fora de la ciutat
per complementar la demanda dels residents
i preservar el seu model comercial. L’estimació
del dèficit a cobrir, segons l’estudi elaborat per
RBD Consulting Group, és de 3.000 milions d’euros en vendes.

Ja està disponible a Literapolisbcn, l’aplicació
mòbil que descobreix els escenaris de novel·les
ambientades a Barcelona, una ruta temàtica dedicada a “Tatuaje” de Manuel Vázquez Montalbán.
La ruta, disponible tant en versió Android com iOS
i en tres idiomes, català, castellà i anglès, permet
conèixer i reconèixer, tot jugant, espais, ambients
i situacions viscudes pel detectiu Pepe Carvalho
en aquesta novel·la d’intriga, la primera en què
aquest mític personatge de Vázquez Montalbán,
exerceix com a investigador privat.
Per donar a conèixer la ruta, Barcelona Ciutat
de la Literatura ha editat postals promocionals,
amb imatges de “Tatuaje” estretes de la seva
adaptació gràfica, publicada aquest any per Norma Editorial. Aquestes postals es poden trobar,
entre altres llocs, als comerços de La Rambla.

La resposta espontània i solidària dels comerciants de La Rambla en l’atemptat del 17 d’agost
de 2017 ha rebut en aquesta recta final de l’any,
el “Premi a la Iniciativa Comercial” de la 18a edició dels Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial
i als Establiments Centenaris de Catalunya que
atorga la Generalitat.
Fermín Villar, president d’Amics de la Rambla
va recollir el guardó de mans del president de la
Generalitat, Quim Torra, i la consellera d’Empresa
i Coneixement, Àngels Chacón en un acte al Palau
de la Generalitat en el que també es van distingir
23 establiments centenaris i 12 comerços de 150
anys o més d’història.
Aquest guardó se suma als molts reconeixements rebuts per la resposta ferma i solidària
dels comerciants del passeig arran de l’atemptat del 17 d’agost, com el “Premi al Comerç
col·laborador” de l’Ajuntament de Barcelona,
el “Premi Eixos BCN al Compromís amb el Comerç” de Barcelona Comerç o la distinció de
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya pel
compromís dels comerciants de La Rambla en
la defensa dels valors col·lectius.

Amics de La Rambla ha ampliat la seva cartera
de serveis per als seus associats amb la signatura
d’un conveni de col·laboració amb Unimat Prevención, companyia especialitzada
en serveis de prevenció de riscos laborals, consultoria d’empresa, salut individual i col·lectiva
i formació especialitzada. L’acord assegura un
tracte preferent i condicions avantatjoses per als
socis d’Amics de la Rambla en la contractació
de serveis oferts per Unimat Prevención. A més
a més d’Unimat Prevención, Amics de La Rambla
té convenis de col·laboració en benefici dels seus
associats amb Banc Sabadell, CEM Colom-Club
Lleuresport, Consorci de Normalització Lingüística, Barcelona+Sostenible i Dommia Design
Studio.

