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El Museu de Cera de Barcelona,
reobre totalment renovat

Volem que es conegui el Museu de Cera de
Barcelona per ser capaç d’innovar en la forma
de presentar les seves obres; per identificar-se
i homenatjar la ciutat en què està ubicat; per
les figures que sumarà; per la incorporació de la
tecnologia com a suport i no com a una finalitat en
si mateixa; per la seva capacitat d’evolucionar i de
reinventar-se de tant en tant... La nostra intenció
és que sigui un “must” per la gent que visqui o
visiti Barcelona.
Ah!, i com que el Museu és soci d’Amics de La
Rambla, els associats de l’entitat gaudiran d’avantatges diversos en visitar les nostres instal·lacions,
inclòs el Bosc de les Fades.
El quiosc de La Rambla, es manté?
Es potenciarà d’alguna manera?
Alguna novetat al Bosc de les Fades?
Es manté el quiosc. Aquesta instal·lació forma part
de l’imaginari de La Rambla i del Museu, i es potenciarà com a porta d’entrada. Pel que fa al Bosc
de les Fades, aquest és un dels locals més singulars i coneguts de la ciutat, i volem mantenir-lo tal
com és. L’hem posat a punt i hem millorat el so, la
il·luminació i la decoració, però volem preservar-lo
tal com sempre ha estat.

El Museu de Cera forma part de l’oferta cultural
de Barcelona des de fa gairebé cinc dècades.
Des que es va fundar el 1973, ha estat un lloc de
visita dels barcelonins. Els pares hi portaven els
fills i si no, els avis. El Museu era un espai ancorat
en el passat i necessitava una renovació.
Ara, però, tot ha canviat. El 4 de desembre obria
les portes el renovat Museu de Cera de Barcelona, un museu, ara sí, del segle XXI, ple de nous
atractius, molt més lluminós, i capaç d’oferir una
atractiva experiència als visitants amb moltes
figures noves de totes les disciplines de les arts,
esports, lletres, música, política, socials..., distribuïdes en 28 espectaculars escenaris interactius
i tematitzats.
Al darrere d’aquesta transformació trobem a
Advanced Leisure Services (ALS), l’assessoria
especialitzada en el desenvolupament d’espais
i projectes lúdics i turístics que va adquirir el
Museu a finals del 2019 i que ara ho ha reobert
amb intenció de retornar-li l’atractiu i importància
que va tenir anys enrere. El projecte se sustenta
al 100% en fons privats i els seus impulsors es
manifesten en plena disposició de les institucions
per col·laborar en la valorització de La Rambla i
atraure el públic local al passeig.
Ángel Diaz és el responsable d’ALS al Museu i
Toni Cruz, ex-component de La Trinca, el seu director creatiu. Ells ens expliquen el procés d’aquesta
transformació, el que trobaran els visitants al
renovat Museu de Cera de la ciutat i com es plantegen el futur d’aquesta instal·lació que volen que
sigui molt dinàmica i que els barcelonins tornin
a fer seva.

Com es planteja i concreta el “nou” Museu de
Cera de Barcelona?
Com un mix entre el passat i el futur, mantenint
figures i elements singulars i representatius de
l’antic museu i, al mateix temps, projectant el
Museu i els seus continguts cap al futur, a través
de les noves figures, del relat de la visita i de la
incorporació de la tecnologia per complementar i
enriquir l’experiència.
Hem posat al dia el Museu pel que fa a les estructures, pintura, decorats, fusteria, il·luminació,
serveis higiènics, aire condicionat, insonorització,
nous sistemes de seguretat..., i tot per garantir un
Museu a l’alçada de qualsevol altre de la ciutat,
encara que aquest tingui una finalitat eminentment lúdica.
Com s’ha dut a terme aquesta renovació?
Des del principi teníem molt clar que volíem fer un
gir total al Museu, però en seguir rebent visitants,
la intenció era fer les obres per fases, el que ens
portava a un calendari molt més dilatat del que
finalment ha estat. La pandèmia i el confinament,
però, ens van fer replantejar la feina. Les circumstàncies ens permetien dur a terme la remodelació total al mateix temps i reobrir ja, sota un
nou concepte.
Què trobaran els visitants en aquest Museu
de Cera renovat?
Un edifici únic en un lloc únic, amb un mix de
figures noves i històriques i amb suports visuals
i acústics que proporcionen una experiència de
visita extraordinària, en la que la tecnologia no és
un afegit, sinó que forma part de la visita des del
primer moment.
Hem obert el Museu amb 120 figures, el 70%
de les quals noves, i està previst que al llarg del
pròxim any s’incorporin entre 12 i 15 de noves.
A més, el fons del Museu, constava amb moltes
figures que ara tenim dipositades al nostre taller
de manteniment on estan sent revisades per
l’equip de restauradors, i en els casos necessa-

ris, s’estan recomponent. A mesura que anem
recuperant les que considerem que encara són
vàlides, tornaran a entrar en el Museu encara que
potser no a la seva ubicació original, sinó als nous
“espais vintage” que estem projectant.
Estem treballant amb escultors d’Anglaterra,
Xina, França i Mèxic que ens aniran entregant figures al llarg dels anys perquè tots els personatges
tinguin a Barcelona la seva figura.
Un dels atractius amb què neix aquest renovat
Museu és la incorporació de la tecnologia com
a part essencial de la visita. Com és això?
Un detall que diferencia la visita als museus
d’abans amb els actuals és aquest petit aparell
tecnològic que ens acompanya sempre, el telèfon
mòbil. La moda de les selfies amb famosos té
el mateix efecte amb les figures de cera i és així
que a diferència del Museu d’abans, en el que es
repetien els cartells demanant al públic que no
toquessin les figures, ara convidem als visitants
a què s’apropin i es facin fotos, tenint cura, és
evident, de totes les peces. Pots fer-te una foto
amb els personatges de l’univers Star Wars, amb
Messi, Angela Merkel, Stephen Hawking, Rosalia
o Barack Obama, entre molts altres.
No sabem si el nostre Museu entrarà en el top
10 dels millors del món, però sí que podem dir
que hem posat tot l’entusiasme i tota la creativitat perquè així sigui i, sobretot, perquè la visita
esdevingui de principi a fi una experiència
familiar inoblidable.
¿A quin públic volen atreure amb aquesta
nova oferta?
El Museu va dirigit a tots els públics, però sobretot
al públic local. Volem que les famílies i els ciutadans de Barcelona tornin a La Rambla amb els
seus fills i filles a fer allò que fèiem nosaltres de
petits, anar al Museu de Cera, a Las Golondrinas,
al Museu Marítim ... I volem, també, convertir-nos
en un atractiu per als visitants, aprofitant la nostra
ubicació i els nostres continguts.

Què esperen que aporti La Rambla a aquest nou
Museu i viceversa?
La Rambla és el carrer més emblemàtic i conegut
de la ciutat, és un dels grans carrers del món. El
fet d’estar situats a La Rambla és un gran actiu,
però també una gran responsabilitat!! I volem que
el Museu sigui un exemple de com, des de la iniciativa privada, i col·laborant amb altres empreses
i institucions, es pot treballar per donar-li valor
a La Rambla i per atraure el públic barceloní.
Ara per ara, falta la mà de les administracions
per fer que La Rambla torni a ser “utilitzada”
pels Barcelonins. Més seguretat, més neteja, restaurants on puguin anar la gent de Barcelona
i altres tipus de botigues. La contribució pública en
aquest cas, ha d’anar lligada a oferir una millor seguretat i neteja al passeig més popular no només
de Barcelona, sinó un dels passejos més coneguts
i valorats del món.

La Rambla aixeca
persianes
I si el Museu de Cera obria el 4 de desembre, comerços, teatres, i altres equipaments culturals de
La Rambla comencen, també, a obrir les portes
després de setmanes de restriccions i així, a poc a
poc, el passeig torna a recuperar la seva vitalitat.
El permís de reinici d’activitats com la restauració
i totes les relacionades amb la cultura, a més dels
llums de Nadal que es van inaugurar el 26 de
novembre, han canviat l’aspecte d’una Rambla
que ha funcionat a mig gas aquests darrers
mesos de pandèmia.
Els establiments que ja estan tornant a obrir,
ho fan amb l’esperança de no haver d’interrompre més la seva activitat i amb totes les mesures
obligatòries, i moltes altres adoptades voluntàriament, per assegurar als visitants de La Rambla
un espai segur on comprar, passejar, assaborir un
bon àpat o un cafè amb tranquil·litat i gaudir de la
gran oferta lúdica, museística, musical, de teatre,
dansa..., que ofereix aquest emblemàtic passeig.
La Rambla, el cinquè carrer més transitat d’Europa i el primer d’Espanya, ha estat un dels espais
de Barcelona més castigats pels confinaments i
restriccions derivades de la pandèmia per l’alta
concentració de restauració i espais culturals que
s’hi troben aquí. Tots dos sectors són els que han
protagonitzat els tancaments obligats més llargs

a Catalunya i els que encara pateixen algunes de
les mesures més restrictives per intentar minimitzar els contagis. Els hotels i el comerç dirigit als
turistes són altres dels grans perjudicats, pràcticament sense arribades de visitants a la ciutat
des del mes de març.
Davant aquesta situació, l’Associació d’Amics
de La Rambla no ha deixat de reclamar l’atenció
de les administracions durant tots aquests mesos, vetllant per la concessió d’ajuts que permetin
mantenir viva La Rambla i reivindicant, més que
mai, l’inici de la projectada i aprovada reforma
del passeig, convençuts de què les millores que
comportarà aquesta intervenció contribuiran a
la revitalització d’un carrer, on durant els darrers
deu mesos, més del 65% dels seus comerços i
serveis han estat tancats.
Amics de La Rambla veu la situació a què ens
ha avocat la pandèmia, com una oportunitat
que cal aprofitar per repensar el passeig tant en
l’àmbit comercial, com econòmic, laboral i social i
amb això seguir avançant, amb pas ferm, cap a la
Rambla que tots volem.

Baixa a La Rambla!

Rambla i l’Ajuntament de Barcelona compta
amb el patrocini d’empreses com Holaluz,
Coca Cola i Damm.

Lliurament dels
guardons de Ramblista
d’Honor 2020
El Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, va
acollir el passat 14 de desembre, el lliurament
dels guardons de Ramblista d’Honor.
El guardó, instituït per Amics de La Rambla l’any
1961, arriba a la seva 59a edició totalment consolidat com el màxim reconeixement que atorga
la societat civil barcelonina a persones, empreses, entitats i institucions que s’han destacat per
la seva estima i promoció de la ciutat.
És així que el jurat dels guardons de Ramblista
d’Honor, un cop valorades totes les candidatures
presentades i després de tres votacions, ha decidit atorgar aquest any els guardons de Ramblista
d’Honor a les Pageses de la Boqueria, a Jaume
Plensa i al CAP del Gòtic.
L’acte de lliurament, presidit per l’alcaldessa
de Barcelona, Ada Colau, i pel president d’Amics
de La Rambla, Fermín Villar, va comptar amb la
participació del dissenyador i membre del Consell
Assessor de La Rambla, Juli Capella, que va fer un
emotiu discurs introductori.

Contra la precarietat
del manteniment
de La Rambla

Fins al pròxim 23 de desembre i del 7 al 21 de
gener, La Rambla amplia la seva oferta lúdica, cultural i gastronòmica de mà de la campanya “Baixa
a La Rambla”, una iniciativa conjunta d’Amics de
La Rambla i l’Ajuntament de Barcelona perquè els
barcelonins es retrobin amb aquest emblemàtic
passeig de la ciutat.
Durant les quatre setmanes de la campanya,
un intens programa d’activitats relacionades
amb la tradició i el dia a dia de La Rambla volen
cridar l’atenció dels veïns i veïnes de Barcelona
i atreure’ls cap al passeig on trobaran des de
tallers oberts d’arts florals a classes de dibuix,
de caricatures i retrats, passant per lectures de
poesia al carrer, Showcookings, sopars gastronòmics, concerts de jazz, espectacles de flamenc,
dansa, zumba...
La campanya que s’alinea amb els objectius
d’Amics de La Rambla a favor de la reconquesta barcelonina del passeig - missió principal de
l’Associació en els darrers anys -, arriba en un
moment en què la crisi sanitària provocada per la
Covid-19 ha generat una davallada sense precedents del turisme a Barcelona, amb una gran
afectació a espais com La Rambla i al seu entorn.
I és davant d’aquesta nova realitat, que Amics
de La Rambla no vol deixar passar l’oportunitat
que malgrat les grans dificultats, ofereix aquesta
situació per repensar el passeig i convidar, una
vegada més, als barcelonins a ramblejar per un
passeig obert, que vol tornar a ser el cor de la
ciutat i que està desitjós d’acollir i rebre als seus
veïns i veïnes més propers.
Els ciutadans que s’acostin a La Rambla durant
les quatre setmanes de la campanya, a més de
les activitats ja citades i altres, també podran gaudir de rutes guiades que els aproparan als espais,
personatges i històries més singulars del passeig;
s’oferiran visites per diferents espais emblemàtics
i es repartiran cupons de descompte per al Macba.
Totes les activitats, ubicacions i horaris es poden consultar a www.baixalarambla.cat
Aquesta campanya, impulsada per Amics de La

Dos anys després que Amics de La Rambla elaborés un informe sobre les mancances de manteniment al passeig i que aquest fos presentat al
Districte de Ciutat Vella, la major part dels punts
recollits en aquest document, no han estat objecte de cap mena d’intervenció per part de l’Ajuntament. Això no ha fet més que empitjorar molt més
el seu estat que en alguns casos ha passat de
greu a ser, fins i tot, perillós per a la integritat de
vianants o conductors.
L’informe, que es va elaborar amb la col·
laboració de veïns i comerciants recollia més d’un
centenar de punts al passeig amb problemes de
manteniment i neteja, des de paviment deteriorat
a tapes metàl·liques i de serveis trencades passant per elements monumentals malmesos, manca d’arbrat en alguns punts, enllumenat fora de
servei, espais bruts..., que, ara per ara, segueixen
sense rebre una solució, tret d’alguns pedaços
a les voreres i la desaparició dels esvorancs a la
calçada que podien provocar caigudes.
A aquesta desídia vers el manteniment del
passeig se suma, a més, la manca de compliment
de les resolucions recollides al Pla Especial de La
Rambla, aprovat el maig de 2016 i que contemplava l’eliminació de determinats elements per
quedar fora de normativa, com ara els antics
quioscos d’ocellaires, diversos suports telefònics
o els aparcaments en superfície, que continuen al
passeig, dificultant, tots ells, encara més, el pas
de vianants i la circulació.
Donada aquesta greu situació, Amics de La
Rambla ha seguit reclamant de forma ininterrompuda solucions urgents a aquesta greu manca
de manteniment del passeig, lamentant que ni
tan sols s’hagi aprofitat la notable disminució de
l’ús intensiu del passeig durant aquests darrers
mesos, per posar fil a l’agulla i agilitzar totes les
intervencions necessàries.

“Reformem La Rambla”
L’any 2016 es va presentar el projecte guanyador
per executar el Pla Especial d’Ordenació de La
Rambla i, des de llavors, res s’ha endegat. El Pla
segueix a un calaix i només hem vist com la majoria de les seves prioritats s’han convertit, prop
de mil set-cents dies després, en urgències
que en aquests moments necessiten ja, una
solució immediata.
Amics de La Rambla ha reclamat de forma
repetitiva la necessitat de començar a executar el
Pla, però, de moment, només s’han rebut declaracions d’intencions per part de l’Ajuntament de
Barcelona, que a hores d’ara encara no ha donat
llum verda a l’inici de les feines relacionades amb
aquest projecte que han de racionalitzar i recuperar La Rambla.
Davant d’aquesta passivitat, l’expresident
d’Amics de La Rambla, Enric Pantaleoni, amb el
suport de l’Associació i, també, de persones tan
conegudes de la societat civil barcelonina, com
Ferran Adrià, Salvador Alemany o Benedetta Tagli-

abue, ha posat en marxa la campanya “Reformem
La Rambla”, amb un marcador gegant a la balconada del número 74 del passeig, per recordar
i posar en evidència els dies de retard que suma
l’execució del Pla Especial.
A més del comptador, la campanya també inclou lones que els veïns de La Rambla han penjat
als seus balcons, més de 5.000 cartells que s’han
distribuït a La Rambla i un web on els ciutadans
poden signar per la causa, www.acciorambla.org.
“Si la Rambla no s’arregla, Barcelona tampoc”,
defensa Enric Pantaleoni.

amable i confortable en el que comprar,
aprendre i descobrir més sobre la nostra cuina
i els seus productes.

Ha mort Joan Guitart
El passat 9 de desembre ens va deixar Joan Guitart.
Joan Guitart va arribar a La Rambla per feina
i es va quedar perquè l’estimava i així, un cop jubilat, va voler continuar treballant per La Rambla
i per l’Associació d’Amics de La Rambla.
El Joan va ser membre de la Junta d’Amics
de la Rambla fins a l’any 2016 i durant molts anys
va exercir el càrrec de Secretari amb dedicació
i fidelitat a La Rambla.
Ens deixa un gran “ramblero” i, sobretot, una
gran persona.
Des d’Amics de La Rambla volem fer arribar a la
seva família i amics el nostre condol i estima.

Nadal a La Rambla
Més que mai, les llums de Nadal de La Rambla volen omplir d’alegria i màgia un any del tot inesperat que ha paralitzat el món i que ha deixat durant
setmanes al passeig orfe de la seva força i vitalitat. Coincidint amb la reobertura de la restauració
i la cultura, La Rambla estrenava el passat 26 de
novembre la seva il·luminació, que un any més,
s’estén al llarg de tota la calçada central, aportant
una càlida i acollidora imatge del passeig quan,
cada dia, a partir de les 17.30 h, s’encenen els
centenars de tires de bombetes leds, que pengen
dels arbres de La Rambla.
Com és habitual, Amics de La Rambla s’ha encarregat de la gestió de les llums de Nadal amb la
col·laboració dels comerços del passeig que s’han
fet càrrec de part del cost de la instal·lació.
En aquest Nadal tan especial, La Rambla no
renuncia a les passejades sota els llums de
Nadal, als aparadors ben assortits i guarnits de
Nadal, a les converses al voltant d’una tassa de
cafè o les trobades a taula a qualsevol dels seus
restaurants i, al seu batec nadalenc se suma,
també, l’especial protagonisme que té aquest any
la Plaça Catalunya en el Nadal de la ciutat. Aquí
se celebraran múltiples activitats, entre elles, el
nou Festival de Nadal de Barcelona que s’estrena
amb diverses propostes escèniques i musicals,
del 19 al 30 de desembre a la Plaça Catalunya. A
l’altre extrem de La Rambla, la Fira de Nadal del
Port és un motiu més per apropar-se al centre a
gaudir de Nadal.

Masterchef
a La Rambla
“MasterChef Celebrity” ha triat La Rambla i també
el Mercat de la Boqueria com dos dels escenaris
protagonista d’una de les proves d’exterior de
la cinquena edició d’aquest popular programa
de televisió en el que coneguts personatges de
diferents àmbits competeixen entre ells pel títol
de millor xef. La intenció amb aquest programa
ha estat homenatjar a la ciutat de Barcelona per
la seva qualitat gastronòmica i al seu carrer més
emblemàtic i a la gent que viu i treballa aquí.
Així, el 17 de novembre, els participants van
cuinar al bell mig de La Rambla, enfrontant-se
a dos menús dissenyats pels xefs Oriol Castro,
Mateu Casañas i Eduard Xatruch del restaurant
“Disfrutar” que havien de reproduir. En finalitzar
els plats, representants d’institucions, veïns i comerciants de La Rambla van poder provar els menús a una improvisada sala de restaurant a l’aire
lliure, al mig de la Rambla de Santa Mònica.

Neix l’Espai Boqueria
El Mercat de la Boqueria celebra aquest any
el seu 180è aniversari i amb motiu d’aquesta
onomàstica ha inaugurat un nou espai dedicat a
la divulgació gastronòmica i de producte. Aquest
nou espai, batejat com “Espai Boqueria”, està
obert perquè paradistes i restauradors l’utilitzin
com a escenari per presentar novetats de productes i elaboracions.
La sala que comptarà amb una programació
pròpia en què s’alternaran formacions, tallers,
xerrades, debats, i altres activitats a què podran
assistir els ciutadans, escolars, restauradors...
neix, també, amb la voluntat de ser un punt de
trobada entre el veïnat i els professionals de la
gastronomia i fer del mercat un espai més

Homenatge a Maria
Dolors Álvarez

El passat mes de març va morir Maria Dolors
Álvarez, Ramblista d’Honor de l’any 2010, i gerent
d’Amics de La Rambla de 1984 a 2010, quan es
va jubilar. Les circumstàncies del seu traspàs,
en plena primera onada de la Covid-19, no van
permetre un comiat amb la participació de tots
els que haguessin volgut dir-li adéu i és així que
coincidint amb els sis mesos de la seva defunció,
Enric Pantaleoni, expresident d’Amics de La Rambla, ha volgut homenatjar públicament a la Maria
Dolors Álvarez i compartir amb tothom, que va
significar ella per a La Rambla i per a l’Associació
d’Amics, Veïns i Comerciants de La Rambla.
“L’any 1984, amb Joan Deulofeu com a president de l’Associació, vam escollir la Maria Dolors
per portar la secretaria d’Amics de La Rambla.
El moment no era fàcil, ni per La Rambla, ni per
l’Associació, que necessitava impuls i professionalització. Des del primer moment, la Maria Dolors
va demostrar que es creixia amb les dificultats
i va liderar amb professionalitat, força, afabilitat
i simpatia la transformació de La Rambla.
Sempre amb un somriure als llavis, la Maria
Dolors es va enfrontar a les dificultats dels moments més convulsos de La Rambla i, al costat
de la Mercè González, va aconseguir convertir
l’Associació en l’entitat de referència dins el món
comercial i ciutadà que és avui.
La Maria Dolors va ser la mà dreta dels diferents
presidents d’Amics de La Rambla entre 1984 i
2010. Joan Deulofeu, Tristan Xancó, Ignasi Torralba i Ramon Lamazares van tenir la mateixa sort
de treballar amb ella que vaig tenir jo. Recordo,
sobretot, el seu lideratge en l’exitosa “Sí, Sí, Sí, La
Rambla Sí” o quan La Rambla es va convertir en el
“Meeting point” dels Jocs Olímpics del 92. La seva
intel·ligència i la seva afabilitat van fer possible el
que semblava molt difícil.
La seva passió per la música, una de les seves
aficions, va regalar-nos magnífiques interpretacions que ens oferia amb motiu de la Festa del
Roser a l’església de Betlem. Personalment sempre l’agrairé l’Ave Maria de Schubert que ens va
regalar amb motiu del casament de l’Anna i el Toni.
La Maria Dolors Álvarez, que va rebre el guardó
de Ramblista d’Honor l’any 2010, va ser sempre
una ramblista de cor. La seva feina, la seva estima
i la seva passió va fer possible una Rambla millor.
Finalment, volia enviar una abraçada molt gran
al Raul, a l’Inma i a l’Isaac i agrair-los tot el temps
de la Maria Dolors que La Rambla els hi va robar”.
Enric Pantaleoni
President d’Amics de La Rambla (1986-1993)

