DOSSIER DE PREMSA

FESTA DEL ROSER 2020

FESTA DEL ROSER
La Festa del Roser, que Amics de La Rambla organitza ininterrompudament des de l'any
1962, és la celebració anual amb la qual l’Associació d’Amics de La Rambla vol convidar a
barcelonins i visitants a (re)descobrir i gaudir de La Rambla.

FESTA DEL ROSER 2020
Del 3 al 7 d'octubre
Tot i les restriccions, i tenint en compte totes les mesures de seguretat, enguany celebrem
la 58 edició de la Festa del Roser recollint la tradició i fent únicament les activitats que es
poden realitzar sense cap tipus de risc pels participants.
Un any més hem volgut que les flors prenguin el protagonisme de la Festa i molts dels actes
estan relacionats amb la tradició de les flors a La Rambla.
Flors, cultura, tradició i participació amb la intenció d'apropar La Rambla als barcelonins
convidant-los a retrobar-se amb La Rambla i a gaudir-la més que mai.

Amb el cofinançament de:

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Aquesta actuació s’emmarca en el Programa de Comerç Minorista

ACTES PREVISTOS
“LA RAMBLA EN FLOR”
Decoracions d'art floral a diferents edificis de La Rambla
Del 3 al 7 d'octubre

“La Rambla en flor” és un projecte d'Amics de La Rambla que compta amb la col·laboració
de les entitats, comerços i veïns del passeig. Del 3 al 7 d’octubre es decoraran les façanes
de diferents edificis i espais singulars de La Rambla. Aquest projecte es fa amb la
col·laboració del Gremi de Floristes de Catalunya i de l’Escola d’Art Floral i Paisatgisme.
Edificis i llocs decorats:
Taquilla de “Las Golondrinas”
Intervenció Parcs i Jardins. Rambla Santa Mònica
Palau Marc. La Rambla, 8
Garatge Atarazanas. Portal de Santa Madrona, 10
Arts Santa Mònica. La Rambla, 7
Fira de Nova Artesania. Rambla Santa Mònica
Museu de Cera de Barcelona. Passatge de la Banca, 7
Centro Galego de Barcelona. La Rambla, 35
Passatge Bacardí
Pau Bosch Domínguez i Raquel Domínguez amb la col·laboració dels Apartaments
Rambles Bacardí.
Intervenció de les catifaires del Raval. Pla de l’Os. La Rambla
El grup de catifaires del Raval reprodueix el Mosaic que Joan Miró va dissenyar per
encàrrec de l’Associació d’Amics de La Rambla.

Jardí de la Casa Ignacio de Puig. Hotel Petit Palace Boqueria Garden. Boqueria,
10
El jardí de la Casa Ignacio de Puig conserva elements romàntics, com la resta del
que havien estat petits estanys, dues fonts de pedra i uns arbres característics
d'aquests jardins, com els Cocculus laurifolius, til·lers i boixos. Tot i ser un espai privat
està obert al públic, perquè està catalogat per l'Ajuntament. L'horari és de 10 del matí
a 7 del vespre. S’hi pot accedir de dues maneres: travessant el vestíbul de l’Hotel
Petit Palace Boqueria Garden o bé amb un ascensor situat al carrer d’Aroles. Tot i
no tenir una decoració floral feta per l'ocasió, hem cregut interessant incloure-ho per
donar a conèixer aquest petit oasi al cor de Ciutat Vella.
Palau de la Virreina. La Rambla, 99
Una flor, un desig
Direcció artística: Claret Serrahima i Escola d'Art Floral i Disseny de Jardins de
Catalunya. Realització: participació popular
Palau Moja. Portaferrissa, 1
Intervenció Gremi de Floristes de Catalunya. Rambla de Canaletes
Jardí de l’Ateneu Barcelonès. Canuda, 6
Portes obertes al Jardí de l’Ateneu Barcelonès. Diumenge, 4 d’octubre de 9 a 14 h
Centre Comercial El Triangle. Plaça Catalunya, 1-4

“UNA FLOR, UN DESIG”
Acció Floral en homenatge a totes les persones que treballen en la sanitat
La Rambla 99, davant del Palau de la Virreina
Dissabte, 3 d'octubre
Per vuitè any consecutiu i ja convertit en una tradició festiva de la ciutat després de l'èxit de
les darreres edicions, Amics de La Rambla posa en marxa el projecte participatiu “Una flor,
un desig” un projecte que té a les flors i la Rambla de les Flors com a protagonistes absoluts.
Aquest any, excepcionalment, hem decidit dedicar aquest bonic acte a totes les persones
que treballen a la sanitat (personal d’hospitals, caps, d’ambulàncies, centres de salut,
residències geriàtriques...). Per aquest motiu aquest any, les roses que s’oferiran seran
totes de color blanc.
Anualment La Rambla de les Flors de Barcelona celebra la festa de la seva patrona, la Mare
de Déu del Roser. La imatge es troba en l’espai exterior de la Virreina i era tradició que el
Col·lectiu de Floristes de La Rambla li dediquessin una ofrena. Recollint aquesta tradició, i
basant-se en una idea del dissenyador gràfic Claret Serrahima, l'Escola d'Art Floral i
Disseny de Jardins de Catalunya va dissenyar una acció floral perquè els ciutadans i
visitants de la ciutat participin introduint una flor, sota el lema: “una flor, un desig”.
A partir de la idea de Claret Serrahima, l’Escola d’Art Floral i Disseny de Jardins de
Catalunya, va demanar a l’empresa Pont de Querós, especialitzada en arquitectura del
salze i liderada pel Mestre Artesà cisteller Joan Farré, construir una cargolera de 4 m
d’alçada x 1,5’ d’amplada teixida amb vímet per la base i la boca amb l’objectiu de deixar
lliure la part central amb tela de galliner i així col·locar-hi les flors.
Posat que es celebra la diada de la Mare de Déu del Roser, les flors que s’hi col·locaran
seran 4.000 roses blanques que Amics de La Rambla repartirà entre el públic assistent.

Aquesta festa té la particularitat d’unir la tradició a les noves corrents plàstiques i culturals,
en artesania de la cistelleria a l’art floral, creant una peça artística única i aconseguint que
l’ofrena a la Mare de Déu del Roser sigui un acte de participació ciutadana. Aquesta acció
és possible gràcies a la implicació de persones, entitats, escoles i empreses, que a partir
de la seva col·laboració, aporten a la ciutat una nova manera d’entendre una ofrena floral.

ENTRADES GRATUÏTES, RUTES I VISITES GUIADES
Una de les intencions de la Festa del Roser és donar a conèixer el nostre patrimoni
arquitectònic i cultural. Les visites guiades, acotades al volum de públic permès per les
autoritats sanitàries i les jornades de portes obertes són una de les millors oportunitats per
descobrir La Rambla i alguns dels seus edificis i institucions més emblemàtics.
Totes les activitats són gratuïtes però la majoria de les activitats tenen places limitades. Per
apuntar-se cal trucar al telèfon 93 317 29 40 i fer la reserva.

Entrades gratuïtes i visites guiades
•

Entrades per l’Aquàrium de Barcelona
Moll d’Espanya del Port Vell, s/n
Dissabte, 3 d’octubre i Diumenge, 4 d’octubre
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia (93 317 29 40)

•

Arts Santa Mònica
La Rambla, 7
Concert “out-side’20: Religare”.
Dissabte, 3 d’octubre a les 19 h
Entrada Gratuïta amb aforament limitat. Reserva d’entrades (93 567 11 10)

•

Recital de Chanson Française
Biblioteca del Gòtic - Andreu Nin
Una delicada selecció de temes propis combinats amb versions personals de grans
autors de la cançó francesa com Jacques Brel, Édith Piaf, Gilbert Bécaud, Georges
Brassens i Georges Moustaki, entre d’altres.
A càrrec del compositor i cantant Daniel Cerdà
La Rambla, 30-32
Dimecres, 7 d’octubre a les 18:30 h
En compliment de les mesures sanitàries, l’aforament és limitat i cal fer una reserva
prèvia al següent enllaç.

•

Entrades amb el 50 % descompte pel Big Fun Museum
La Rambla, 88-94
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia (93 317 29 40)

•

Portes Obertes a la Fundació Enric Miralles
Passatge de la Pau, 10 bis, Entr.
Dimecres 7 d’octubre a les 19 h
Aforament limitat

•

La Virreina Centre de la Imatge
La Rambla, 99
“El Bar de la Señora Olvido. Rafel Bernís”
“Sisters. Barbara Hammer”
De dimarts a diumenge y festius de 11 a 20 h
Entrada Gratuïta

•

Viatges gratuïts amb “Las Golondrinas”
Del 3 al 7 d’octubre
Las Golondrinas i el Port de Barcelona fem arribar les flors de La Rambla fins el
mar. Per celebrar la Festa del Roser volem fer un ram de flors al Port Vell. Si portes
una flor de la Rambla a la taquilla de Las Golondrinas seràs obsequiat amb una
entrada per a fer una passejada amb Golondrina pel Port i pel mar de Barcelona.
Els menors de 10 anys poden portar la flor dibuixada o pintada.
25 places a cada sortida amb els següents horaris:
Laborables: 12 h, 13:30 h, 16:30 h i 19:30 h
Festius: 11:30 h, 13 h, 16:30 h i 19:30 h

•

Portes Obertes. Museu de l’Eròtica
La Rambla, 96bis
Dimecres, 7 d’octubre de 17 a 19 h
Aforament limitat per ordre d’arribada.

•

Concert al Museu de l’Eròtica
Dissabte, 3 d’octubre a les 17 h
Museu de l’Eròtica
La Rambla, 96bis

•

Entrades gratuïtes pel Museu Marítim de Barcelona
Av. Drassanes, s/n
Cal inscripció prèvia (93 317 29 40)

•

Entrades gratuïtes pel Palau Güell
Nou de la Rambla, 3-5
Divendres, 2 d’octubre
Dissabte, 3 d’octubre
Diumenge, 4 d’octubre entrada gratuïta per ser primer diumenge de mes.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia (93 317 29 40)

•

Visita guiada a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
La Rambla, 115
Dimarts, 6 d’octubre a les 16 h i a les 17 h
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia (93 317 29 40)

•

•

Visita guiada al Tablao Flamenco Cordobés
La Rambla, 35
Dimarts, 6 d’octubre a les 12 h i a les 18 h.
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia (93 317 29 40)
Teatre Poliorama
La Rambla, 115
“De mares i filles”

“Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap
dels seus viatgers”
Entrada gratuïta per a les Rosers del 3 al 7 d’octubre
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia (93 317 29 40
•

Visites guiades al Teatre Romea
Hospital, 51
Dimecres, 7 d’octubre a les 16:30 i a les 17 h
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia (93 317 29 40)

RUTES

•

Captivats per La Rambla. De Sissi Emperadriu a Albert Einstein
Diumenge, 4 d’octubre a les 17 h
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia (93 317 29 40)
De la mà de l’historiador i periodista Rafa Burgos, fareu un recorregut per la història
de La Rambla vista pels seus visitants més il·lustres. Rubén Darío, Alexander
Fleming, Stephen Hawking, Sissi Emperadriu, Albert Einstein, Madonna, Ocaña,
Buffalo Bill o La Monyos.

•

La Rambla de les lletres. Ruta literària per La Rambla
Diumenge, 4 d’octubre a les 10:30 h
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia (93 317 29 40)
Multitud d’escriptores i escriptors d’arreu han transitat pels diversos trams de La
Rambla i, des de molts angles i moltes visions, li han rendit homenatge en novel·les,
poemes o dietaris.
La Rambla és plena de gent a totes hores, però també és plena d’un enorme
patrimoni literari invisible. Des de la font de Canaletes fins al monument a Colom, La
Rambla de les Lletres és un itinerari que us proposa ramblejar de la mà de grans
autors i autores per redescobrir-la de la mà de la Maria Nunes.

ORGANITZACIÓ
La Festa del Roser l’organitza AMICS DE LA RAMBLA amb el suport de l'Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
També volem agrair la col·laboració i participació de les següents persones, entitats i
empreses:
Organitza:
Amics de La Rambla
Amb la col·laboració de:
Ajuntament de Barcelona
Generalitat de Catalunya
Amb la col·laboració de:
Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Apartaments Rambles Bacardí
Aquàrium de Barcelona
Arts Santa Mònica
Associació Majoristes de Mercabarna .AEM
Ateneu Barcelonès
Bar Núria
Bagués-Masriera Joiers
Barça Store Canaletes
Biblioteca del Gòtic - Andreu Nin
Big Fun Museum
Cafè de l’Òpera
Casa Guinart
Catifaires del Raval
Centre Comercial El Triangle
Centro Galego de Barcelona
Clase Bcn
Col·lectiu de Floristes de la Rambla
Conselleria de Cultura
Culturae
Escola d’Art Floral i Disseny de Jardins de Catalunya
Estudi d’Arquitectura EMBT
Fira Nova d’Artesania
Fundació Enric Miralles
Fundació Tot Raval
Garatge Atarazanas
Gremi de Floristes de Catalunya
Hotel Petit Palace Boqueria Garden
ICUB
Interprofit
Impulsem
Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona
La Virreina Centre de la Imatge

Las Golondrinas
Museu de Cera de Barcelona
Museu de l’Eròtica de Barcelona
Museu Marítim de Barcelona
Óscar Manresa
Palau Güell
Palau Moja
Pasanau Flors
Pau Bosch Domínguez
Port Vell
Raquel Domínguez
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona
Tablao Flamenco Cordobés
Teatre Poliorama
Teatre Romea

#festadelroser
Facebook: https://www.facebook.com/AmicsdelaRambla/
Twitter: https://twitter.com/AmicsdeLaRambla
Instagram: https://www.instagram.com/amicsdelarambla/

AMICS DE LA RAMBLA
A finals dels anys 50, Barcelona es trobava amb una situació de desordre urbanístic i la
Rambla havia patit una certa decadència. Per solucionar aquesta situació va néixer, l’any
1960, l’Associació d’Amics de La Rambla. Amadeu Bagués va ser l’impulsor d’aquesta
iniciativa nascuda amb l’objectiu de defensar i promoure els interessos socials, comercials
i culturals d’aquest passeig universal.
Els fundadors de l’Associació van ser Amadeu Bagués, Josep Gaspart, Miquel Pantaleoni,
Antoni Llenas, Baltasar Soubriet, Miquel Pintó, Francesc Malagarriga, Higini Feliu, Ramon
Guimerà i Josep Fedi. Es volia tornar a la Rambla el prestigi que havia perdut.
Entre els nostres socis figuren veïns, amics (persones que no viuen ni tenen comerç a la
Rambla, però que tenen una vinculació afectiva amb el passeig), comerciants i institucions.
En aquests 57 anys d’història, Amics de La Rambla ha liderat la promoció i la regeneració
del passeig amb campanyes en defensa dels interessos de veïns i comerciants.
L’Associació organitza, des de l’any 1962, les Festes del Roser i atorga els guardons de
“Ramblista d’Honor” que distingeix a ciutadans i entitats que s’han significat en la seva
estimació per la Rambla i que han dedicat una atenció especial a aquest passeig en la seva
vida personal, professional o associativa.
Presidents d’Amics de La Rambla
1960 – 1969 Higini Feliu
1969 – 1981 Amadeu Bagués
1981 - 1986 Joan Deulofeu
1986 – 1993 Enric Pantaleoni
1993 – 1996 Tristán Xancó
1996 – 2005 Ignasi Torralba
2005 – 2011 Ramón Lamazares
2011 – 2012 Joan Pavía
2012 – 2016 Joan Oliveras Bagués
2016 Fermín Villar Chavarria

JUNTA DIRECTIVA
Aquesta és la composició de la Junta Directiva de l’Associació d’Amics de la Rambla. La
Junta Directiva va ser escollida per l’Assemblea General de l’Associació el 14 de juliol de
2020.
Fermín Villar – President
Roser Tiana - Vicepresidenta primera i Comunicació
Núria Llorach - Vicepresidenta segona i Cultura
Anna Matamala - Vicepresidenta tercera i Restauració
Enric Pantaleoni – Consell Assessor
Rosa Bassedas - Secretària
Àlex Balletbó – Tresorer
Amit Sharma - Vocal
Sandra Parcet - Vocal
Àlex Puig - Vocal
Javier Peña - Vocal
Enric Nogueras - Vocal
Eva Rexach - Vocal.
Alicia Berlanga – Vocal.
Valentí Oviedo - Vocal.
Josep Maria Bilurbina - Vocal.
Pau Bosch- Vocal.
Xavi Capmany - Vocal.
Ángel Díaz - Vocal.
Clementina Milà - Vocal.
Salvador Capdevila - Vocal.
Juan Jiménez - Vocal.
Joan Mas - Vocal.
Toni Albaladejo – Vocal.

EIXOS PROGRAMÀTICS
La Rambla ha patit els darrers anys una pèrdua de diversitat comercial. Molts dels negocis
del passeig han centrat la seva oferta en el públic visitant oblidant-se del barceloní. Aquest
fet, combinat amb una creixent presència de visitants, han creat un corrent d'opinió
contrària que ha portat a molts barcelonins a deixar d'utilitzar la Rambla.
Tot i així La Rambla segueix sent el carrer amb l'oferta cultural més completa de la ciutat i
per tant segueix tenint molts atractius pels barcelonins. Això, conjuntament amb una
qüestió més afectiva, fan que La Rambla segueixi sent un referent pels barcelonins.
El Pla d'Usos de La Rambla, aprovat el desembre del 2014, ha provocat ja una millora del
teixit comercial en limitar els usos més presents al passeig (Restauració, Hostaleria...) i
altres amb una presència ja suficient (Supermercats d'alimentació...). Cal no fer un pas
enrere en aquest sentit i seguir aplicant la normativa.
Per millorar aquests aspectes considerem indispensable:
1. El desenvolupament, amb urgència, del Pla Especial d'Ordenació de La Rambla.
Aquesta normativa, aprovada el maig del 2016 i sense aplicació encara, suposa
una millora de certs aspectes que ha de garantir La Rambla del futur.
2. Per millorar la gestió de La Rambla, creiem necessari la seva conversió en el
cinquè barri de Ciutat Vella.
3. Cal diversificar l'oferta comercial perquè sigui igualment atractiva per a locals i
visitants. La creació d'un BID/APEU de gestió publico-privada facilitaria la gestió, el
desenvolupament i la promoció econòmica.
4. Cal aconseguir l’equilibri entre una Rambla habitable i una Rambla visitable. Una
Rambla que serveixi de punt de trobada entre barcelonins i visitants. Per arribar a
això és precís que es produeixi una Reconquesta Ciutadana de la Rambla.
5. Per tal de recuperar el pràcticament desaparegut teixit veïnal cal promocionar i
defendre l'ús residencial del passeig. En aquest aspecte cal donar facilitats i
serveis als veïns (Ajudes a la rehabilitació, promoció d'habitatge públic, instal·lació
d'ascensors...).
6. Per altra banda, La Rambla és el principal passeig de la nostra ciutat i ha de
recuperar aquest rol com a espai de centralitat barcelonina i d’activitat ciutadana.
S'ha de permetre que tot tipus d'actes (culturals, d'oci, reivindicatius, festius...)
tinguin lloc al passeig. L’ús intensiu per part de visitants i locals no pot ser motiu per
desviar activitats a altres llocs de la ciutat.
7. La Rambla és l’eix de Ciutat Vella i ha de convertir-se en l’altaveu per fer visibles,
en col·laboració amb l’ampli entramat associatiu de Ciutat Vella, les energies
creatives del barri.
8. La cultura és un dels elements distintius del passeig. Cal promocionar el que ja
tenim i facilitar la presència de nous atractius en aquest camp.

9. Cal tenir una cura especial amb el Mercat de la Boqueria que no ha de deixar de
ser el mercat de La Rambla, el Raval i el Gòtic i de referència per als barcelonins.
10. En aquest procés de recuperació ciutadana de la Rambla, l’Associació d’Amics de
la Rambla ha de tenir un paper capdavanter i un ampli suport ciutadà.
11. Altre aspecte important és millorar la connectivitat de La Rambla, i per tant de
Ciutat Vella, amb la resta de la ciutat. Per això cal reformar la Plaça de Catalunya,
per millorar la connectivitat amb la ciutat, i el Passeig de Colom, per fer l'accés al
Port de Barcelona més fàcil i amable. També cal millorar la connexió amb el
Paral·lel.
12.Tots aquests canvis han d'anar lligats a una promoció i defensa del patrimoni
material i immaterial del passeig.

Més informació i fotografies:
EditBCN. Integral Communication
Enric Nogueras Abelló
626078030
enogueras@editbcn.com
www.amicsdelarambla.cat
www.ramblejant.com

