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L’any 2020 quedarà per sempre
associat a la pandèmia provocada
per la Covid-19. Un fet que,
en ser global, ha deixat en evidència
els indrets més internacionals
de cada ciutat.

SALUTACIÓ
DEL
PRESIDENT
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L’any 2020 quedarà per sempre associat a la pandèmia provocada per la Covid-19. Un fet que, en ser
global, ha deixat en evidència els indrets més internacionals de cada ciutat. La Rambla, per ser el passeig
més famós de tota la Mediterrània, ha estat el lloc on
l’aturada de la mobilitat humana s’ha fet més evident.
En relació amb això, cal honrar la memòria de les
moltíssimes persones que han mort a causa d’aquesta malaltia i també de les que han patit o encara en
pateixen les conseqüències. I també cal fer un esment
especial en record de dues persones que ens van deixar per altres malalties: la Maria Dolors Álvarez, que
va ser “la nostra gerent” durant molts i valuosos anys
i el Joan Guitart, a qui la feina va portar a la Rambla
i que després s’hi va quedar per regalar-nos el seu
temps com a secretari d’Amics de la Rambla.
Tanmateix, és obligat agrair la feina feta per tots
i totes les professionals dels àmbits mèdic, sanitari
i assistencial en un any especialment esgotador. En
aquest sentit, el guardó de Ramblista d’Honor que
vam lliurar al CAP del Gòtic volia reconèixer aquest
compromís de servei.
Els altres dos guardons de Ramblistes d’Honor van
ser per a les pageses de la Boqueria, en l’any en què
el mercat ha celebrat el seu 180è aniversari, i per a
l’escultor Jaume Plensa, buscant enfortir la vinculació
entre Rambla i cultura. Perquè a Amics de la Rambla
tenim el ferm convenciment de què l’atracció cultural
és la millor manera de fer venir la gent de Barcelona al
nostre passeig. La campanya Baixa a la Rambla, que
vam posar en marxa conjuntament amb l’Ajuntament
de Barcelona—i que continuarà durant el 2021—posa
en valor l’oferta cultural i lúdica de forma que tothom
trobi motius renovats per ramblejar una altra vegada.
Portem més de dotze mesos amb una aturada
general. I ja que el govern municipal no tenia la feina
preparada per poder haver començat la desitjada i
anestesiada reforma, hem volgut aprofitar aquesta
calma forçada per replantejar tot allò que la Rambla
té per oferir. Continuarem treballant per fer que la
Rambla sigui un lloc gaudit primerament pel veïnat de
la Rambla i la gent de Barcelona, on els turistes també s’hi trobin a gust, però on no siguin exclusivament
la prioritat. I en tots els casos, exigirem poder gaudir
de l’espai públic amb seguretat i tranquil·litat.
A futur, seguirem reclamant el compliment del
Pla Especial, adaptant-nos, però, a la situació difícil
que seguirà acompanyant-nos els pròxims mesos.
Per poder fer-ho, és fonamental que l’associació
gaudeixi d’estabilitat financera perquè surti enfortida
del moment actual. Això significa que haurem de treballar, encara més, per ampliar la massa social. Però
sobretot, això em fa agrair la col·laboració de totes
les persones, empreses i entitats associades i que
són les que fan possible l’existència de l’Associació
d’Amics de la Rambla.
Fermín Villar Chavarria
President d’Amics de la Rambla
Salutació del President
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Amics de La Rambla és una associació
democràtica i participativa que té com
a principal òrgan de gestió la Junta
Directiva, escollida cada quatre anys a
l'Assemblea General de Socis, entre les
candidatures presentades.
La Junta Directiva dirigeix i administra
l'Associació i és responsabilitat
d'aquest òrgan, d’acord amb el mandat
de l’Assemblea General de socis, marcar
les línies estratègiques per aconseguir
els objectius de l’Associació.

JUNTA
DIRECTIVA

La Junta Directiva treballa, sempre,
a favor de l'entitat i entre les seves
funcions està, també, la de representar
a Amics de La Rambla davant de les
institucions, administracions i altres
organismes públics i privats, així
com establir contactes i acords que
contribueixin a aconseguir els objectius
de l’Associació.
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Junta
Directiva

Amics de La Rambla és una associació democràtica i
participativa que té com a principal òrgan de gestió la
Junta Directiva, escollida cada quatre anys a l'Assemblea
General de Socis, entre les candidatures presentades.
La Junta Directiva dirigeix i administra l'Associació i és
responsabilitat d'aquest òrgan, d’acord amb el mandat
de l’Assemblea General de socis, marcar les línies estratègiques per aconseguir els objectius de l’Associació.
La Junta Directiva treballa, sempre, a favor de
l'entitat i entre les seves funcions està, també, la de
representar a Amics de La Rambla davant de les institucions, administracions i altres organismes públics
i privats, així com establir contactes i acords que contribueixin a aconseguir els objectius de l’Associació.
A més de la presidència, gerència, assessoria i
tresoreria, a la Junta Directiva d’Amics de La Rambla
s'integren diverses vocalies representants dels diferents col·lectius que formen part de l’associació i dels
diversos àmbits d'actuació bàsics de l'entitat.
La Junta Directiva té la potestat de crear comissions de treball que queden integrades en aquest
òrgan i que tenen com a missió desenvolupar
actuacions, intervencions i activitats específiques de
promoció i defensa de La Rambla.
El càrrec de president, com el de la resta de membres de la seva Junta, és voluntari i altruista.

Junta Directiva

Fermín Villar reelegit President
d’Amics de La Rambla

Consell Assessor

El 2020, d’acord amb els Estatuts d’Amics de La
Rambla, s’han celebrat eleccions a la presidència i
Fermín Villar ha estat reelegit president d’Amics de
La Rambla per segon període consecutiu. A causa
de les restriccions provocades per la pandèmia de la
Covid-19, aquestes eleccions com la mateixa celebració de l’Assemblea General de Socis, es va endarrerir
diversos mesos sobre la data prevista, celebrant-se,
finalment, el 14 de juliol a la sala d’actes de l’Arts
Santa Mònica amb totes les mesures de seguretat
establertes per la situació de pandèmia.
Per acompanyar-lo en la seva tasca al capdavant
d’Amics de La Rambla durant els pròxims quatre anys,
Fermin Villar ha confiat en una Junta continuista tant
de càrrecs com d’objectius, capaç de seguir treballant
de forma immediata i dinàmica en les necessitats i
aspiracions de La Rambla com a passeig central de
Barcelona, a més, dels reptes que planteja la nova
situació derivada de la pandèmia de la Covid-19.
A aquesta Junta, a més, s’incorporen cinc nous
membres que posen al servei de l'Associació el seu
coneixement i experiència a favor dels objectius
comuns d'Amics de la Rambla. Són Toni Albaladejo,
Sandra Parcet, Javier Peña, Àlex Puig i Amit Sharma.
Tots plegats formen una Junta heterogènia amb
professionals i representants de diferents àmbits i
col·lectius, pensada per assegurar el millor abordatge
possible als reptes de l'entitat.

Junta Directiva
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President: Fermín Villar
Vicepresidenta Primera: Roser Tiana
Vicepresidenta Segona: Núria Llorach
Vicepresidenta Tercera: Anna Matamala
Vicepresident Quart: Ángel Díaz
Secretaria
Secretària: Rosa Bassedas
Tresoreria
Tresorer: Àlex Balletbó
Enric Pantaleoni
Vocalies
Toni Albaladejo
Pau Bosch
Joan Mas

Alicia Berlanga

Salvador Capdevila
Clementina Milá

Sandra Parcet

Javier Peña

Josep Maria Bilurbina
Xavi Capmany

Enric Nogueras
Àlex Puig

Juan Jiménez
Valentí Oviedo

Eva Rexach

Amit Sharma

Organització Administrativa
Gerent: Xavi Masip

Junta Directiva

Coordinadora: Mercè Gonzàlez
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L'objectiu primordial de l'Associació
d'Amics de La Rambla des de la seva
fundació l'any 1960, ha estat
i és el mateix, defensar i promoure
els interessos socials, comercials
i culturals d'aquest passeig universal
de Barcelona.

ELS
NOSTRES
OBJECTIUS
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Els Nostres
Objectius

Objectius

L'objectiu primordial de l'Associació d'Amics de La
Rambla des de la seva fundació l'any 1960, ha estat
i és el mateix, defensar i promoure els interessos
socials, comercials i culturals d'aquest passeig universal de Barcelona.
Amb aquest propòsit i al llarg de la història de l'Associació, les diferents Juntes Directives de l'entitat
han dissenyat eixos programàtics adaptats a La Rambla de cada moment, reconeixent en tots els casos,
la tasca desenvolupada per les juntes antecessores
i vetllant perquè els esforços realitzats en cada cas
perdurin en el temps i en els plans que ens han de
portar a la Rambla que tots volem.
És així, que d'acord amb la croada iniciada per
Amics de La Rambla els darrers anys a favor de la
reconquesta barcelonina del passeig i la recuperació del seu ús residencial, l'actual Junta Directiva
de Fermín Villar s'ha fixat, entre els seus principals
objectius, convertir La Rambla en el cinquè barri de
Ciutat Vella i aconseguir l'aplicació del Pla especial
d'ordenació del passeig. En el marc d’aquests objectius, l’actual Junta Directiva d’Amics de La Rambla
aposta, més que mai, donades les greus circumstàncies derivades de la pandèmia de la Covid-19, per un
replantejament general del passeig, tant en l'àmbit
comercial, com econòmic, social i laboral per a la
reactivació econòmica a la Rambla i la seva revitalització residencial.
És per aquest motiu que entre els objectius principals de l’entitat pren rellevància l’exigència perquè
s’executi immediatament el Pla Especial de Reforma
de La Rambla, ja aprovat l’any 2016 i que de forma
incomprensible, les administracions no han estat
capaces encara de posar-ho en marxa.
El Pla Especial de Reforma de La Rambla significa
més eines per gestionar el passeig, per millorar la
vida dels seus veïns i veïnes; per optimitzar i promocionar la seva oferta comercial; per promocionar i
ampliar l'oferta cultural... És per això, que Amics de
La Rambla aposta per modificacions de normatives,
modificacions administratives, urbanístiques i també
d'usos que facilitin aquesta transformació. Tot plegat
ha de permetre a La Rambla recuperar el seu rol
d'espai de centralitat i d'activitat ciutadana al cor
de Barcelona.
Amics de La Rambla també té marcats com a objectius prioritaris, la promoció de tot el que té i ofereix
La Rambla; la seguretat al passeig i la gestió d'una
Rambla sostenible.
L'Eix programàtic de la Junta Directiva d'Amics
de La Rambla recull totes aquestes aspiracions en
dotze punts bàsics, que s'aborden i executen a través
d'accions concretes:
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Objectius

01

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.

02

Per millorar la gestió de La Rambla,
creiem necessària la seva conversió
en el cinquè barri de Ciutat Vella.

03

Cal diversificar l'oferta comercial perquè sigui
igualment atractiva per a locals i visitants. La creació
d'un BID/APEU de gestió publicoprivada facilitaria la
gestió, el desenvolupament i la promoció econòmica.

04

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 cal que es produeixi una Reconquesta
Ciutadana de La Rambla.

05

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...).

06

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. L'ús intensiu per
part de visitants i locals no pot ser motiu per desviar
activitats a altres llocs de la ciutat.
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Objectius

07

La Rambla és l'eix de Ciutat Vella i ha de convertirse en l'altaveu per fer visibles, en col·laboració amb
l'ampli entramat associatiu de Ciutat Vella, les
energies creatives del barri.

08

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.

09

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

Un 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.
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El 2020 ha estat un any inesperat per a tothom. Una
pandèmia global ha posat al món a l'inrevés, s'ha
cobrat milers de vides, ens ha afectat com a societat
i ha colpejat molt durament l'activitat econòmica,
inclosa, la del comerç i serveis de La Rambla.
Per raons òbvies, l’activitat d’Amics de La Rambla
durant aquest 2020 ha estat, també, substancialment
diferent de l’habitual. Durant aquest any s’ha prioritzat
el servei al soci, procurant un acompanyament proper
en totes les qüestions en què la nostra entitat té
incidència. Des de l’inici de les primeres restriccions
i estat d’alarma, i durant tots els mesos de forma
ininterrompuda, s’ha mantingut el contacte amb els
associats, als que se’ls ha proporcionat informació
puntual sobre mesures sanitàries, restriccions, subvencions i ajudes, a la vegada que hem atès de forma
personalitzada totes les qüestions i peticions rebudes
en què Amics de La Rambla té capacitat de gestió.
Des de l’Associació, a més, s’ha gestionat el
repartiment de material directament relacionat amb la
pandèmia (mascaretes, cartells...) entre els comerços
i serveis associats i, d’acord amb el nostre objectiu de
promoure els interessos socials, comercials i culturals
de La Rambla hem actuat durant tots aquests mesos
davant a les administracions per demanar ajudes,
plans i polítiques actives que garanteixin la continuïtat
de l’activitat comercial, social i cultural al passeig.
A més, i en la mesura que ens ha permès la
situació epidemiològica de cada moment i les seves
restriccions associades, Amics de La Rambla ha
apostat per mantenir aquelles activitats previstes,
sempre que, es poguessin dur a terme amb seguretat
per a tots els participants. És així que s’han adaptat
formats, s’han modificat calendaris i s’han proposat
activitats alternatives amb l’objectiu de contribuir
més que mai a la vitalitat de La Rambla en un 2020
que ningú hagués pogut imaginar. La resposta dels
socis i de la ciutadania ha estat molt positiva, havent
aconseguit entre tots, tornar a fer bategar el cor de
La Rambla. El públic ha estat respectuós amb les restriccions necessàries que ha calgut aplicar per poder
fer les activitats i ha participat amb notable èxit d’assistència, donades les circumstàncies, a les diferents
convocatòries lúdic-festives que s’han proposat des
de l’Associació.

ACTIVITATS
DESTACADES
2020
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.

Festa del Roser
Ramblistes d'Honor
Baixa a La Rambla
Campanya Comptador
Wise Rambla
La Rambla Biosphere
Rambla por El Clima
Masterchef a La Rambla
Carnaval
Web Menús
Portal Ofertes
Col·laboració BWW
Setmana del Comerç
Nadal a La Rambla
Camino de Santiago
La Rambla de Les Floristes
Activitats Acadèmiques
Implicació amb El Territori
Implicació amb La Ciutat
Activitats Comerç
Seguretat

ACTIVITATS
REALITZADES
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Festa
del Roser
A

"La Rambla en flor"
La Rambla
Del 3 al 7 d'octubre
L'exposició de decoracions florals a les façanes i espais
emblemàtics del passeig, “La Rambla en flor”, s’ha
convertit des de la seva primera edició el 2015, en una
activitat principal del programa de la Festa del Roser.
Durant els dies de la Festa, la Rambla es converteix, de dalt a baix, en una singular exposició
floral a peu de carrer i també en alçada, als balcons,
elements arquitectònics i façanes dels edificis de La
Rambla que actuen com a llenç de les obres artístiques de professionals i estudiants de l’art de la floristeria i el paisatgisme. El conjunt atorga al passeig
una imatge insòlita i única, estretament lligada a la
seva història i tradició floral, de la que les parades de
flors de La Rambla són, en aquests moments, el seu
màxim exponent.
La cinquena edició de “La Rambla en flor”, d’acord
amb els objectius promoguts per la nostra entitat
a favor d’una Rambla sostenible, ha parat especial
atenció en aquest tema i s’ha desenvolupat sota
criteris respectuosos, utilitzant pràctiques i productes que contribueixen a això. És així, per exemple, que
s’han fet servir flors de proximitat per a les instal·
lacions o substrat fabricat amb arbres de Nadal reciclats de la ciutat de Barcelona, en un clar exemple
d’economia circular, on a més de garantir que el valor
d’aquests arbres continuï útil el màxim de temps
possible, reduïm la generació de residus.
Aquest any, a més, els artistes han experimentat
amb nous materials i, un cop acabada l’exposició,
moltes de les plantes es van recuperar amb destí a
altres intervencions i decoracions a la ciutat.
Les exposicions florals d’aquesta edició s’han localitzat en espais singulars com el renovat Museu de Cera,
el Palau Moja o l’Arts Santa Mònica, entre d’altres, sumant un total de 16 intervencions artístiques efímeres
de gran impacte visual i valor conceptual que van cridar
l’atenció sobre la flor com a icona del passeig.
Totes aquestes obres han estat desenvolupades
per diferents artistes florals, grups d’estudiants de
floristeria, professionals de Parcs i Jardins i col·lectius
com les catifaires del Raval que com ja és tradició, van
reproduir amb flors el mosaic que Joan Miró va fer per
encàrrec d’Amics de La Rambla al paviment del Pla de
l’Os. A més, i com també és habitual, els barcelonins
van poder intervenir de forma activa a l’exposició floral
de La Rambla, participant tant en el recobriment floral
de la cargolera gegantina de l’activitat “Una flor, un
desig”, com també en la confecció del mural de flors
que es fa a les taquilles de “Las Golondrinas”.
Amics de La Rambla ha comptat amb la col·
laboració del Gremi de Floristes de Catalunya per
organitzar aquesta activitat.

Sense deixar la seguretat i la responsabilitat de
banda, la 58 edició de La Festa del Roser ha tornat
a ser motiu de festa i alegria a La Rambla i, també,
un excel·lent altaveu a la reivindicació del passeig
com espai de tradició, cultura i flors a Barcelona,
promoguda per la nostra entitat.
Celebrada del 3 al 7 d'octubre, la Festa del Roser
2020 ha girat entorn de tres de les activitats més
populars i tradicionals de la Festa i que es podien realitzar sense risc per als participants: "La Rambla en
flor", "Una flor, un desig" i les visites i rutes a espais
i racons singulars de La Rambla, aconseguint totes
elles l’atenció de veïns i barcelonins, que en aquest
any atípic han volgut seguir gaudint del passeig.

Activitats Destacades 2020

Festa del Roser
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Activitats Destacades 2020

Intervencions “La Rambla en flor” 2020
Taquilla de “Las Golondrinas”
Intervenció de 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 Nova d’Artesania.
Rambla Santa Mònica
Museu de Cera de Barcelona.
Passatge de la Banca, 7
Centro Galego de Barcelona.
La Rambla, 35
Passatge Bacardí
Intervenció de les catifaires del Raval.
Pla de l’Os. La Rambla
Jardí de la Casa Ignacio de Puig.
Hotel Petit Palace Boqueria Garden. Boqueria, 10
Palau de la Virreina.
La Rambla, 99. “Una flor, un desig”
Palau Moja.
Portaferrissa, 1
Intervenció Gremi de Floristes de Catalunya.
Rambla de Canaletes
Jardí de l’Ateneu Barcelonès.
Canuda, 6
Centre Comercial El Triangle.
Plaça Catalunya, 1-4

Festa del Roser
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"Una flor, un desig"

Visites i Rutes
“Visites i rutes a espais i racons
singulars de La Rambla”
Diferents espais singulars de La Rambla i voltants
Del 3 al 7 d’octubre

La Rambla 99, davant del Palau de la Virreina
Dissabte, 3 d'octubre
Amics de La Rambla va proposar aquest any de forma
excepcional atorgar una nova dimensió a la singular
acció floral, “Una flor, un desig”, que des de fa vuit anys
se celebra en el marc de la Festa del Roser, i dedicar-la, en aquesta ocasió, a totes les persones que
treballen a la sanitat (personal d’hospitals, CAP, d’ambulàncies, centres de salut, residències geriàtriques...),
com a símbol d’agraïment a la seva tasca en primera
línia ajudant-nos, a tots, a combatre la Covid-19.
“Una flor, un desig” és una acció participativa,
oberta a tota la ciutadania, que té a les flors i La
Rambla de les Flors com a protagonistes absolutes
i que de forma festiva i creativa uneix la tradició als
nous corrents plàstics i culturals, creant una peça
artística única i aconseguint que l’ofrena a la Mare de
Déu del Roser sigui un acte de participació ciutadana,
en el que els barcelonins són convidats a col·locar
milers de flors en una gegantina cargolera instal·lada
a La Rambla com a símbol d’un desig o esperança.
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.
Amics de La Rambla va repartir en aquesta vuitena edició d’”Una flor, un desig”, 4.000 roses blanques
entre el públic assistent. Una a una van ser introduïdes en la cargolera gegant de 4 m d’alçada x 1,5’
d’amplada dissenyada per Claret Serrahima i construïda pel mestre cisteller Joan Farré de l’empresa Pont
de Querós a petició de l’Escola d’Art Floral i Disseny
de Jardins de Catalunya, i que com és habitual es va
instal·lar al Pla de la Virreina.
Un cop coberta de roses blanques, la cargolera,
teixida amb vímet per la base i la boca, i amb tela de
galliner a la part central per permetre la inserció de
les flors, va restar exposada durant tots els dies de
La Festa del Roser, evidenciant l’estima i agraïment
dels barcelonins per a qui està cuidant de la nostra
salut en aquests dificilíssims moments de pandèmia.
“Una flor, un desig” va tenir repercussió a les
xarxes socials i també als mitjans de comunicació,
com Betevé que va fer una crida a la participació
ciutadana a través de la notícia dedicada als actes
de la Festa del Roser.
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Amb totes les mesures de seguretat adients, el
programa de la 58 edició de la Festa del Roser ha
pogut mantenir les visites i rutes a espais i racons
singulars de La Rambla, una oportunitat única per als
barcelonins per accedir a llocs normalment no oberts
al públic i descobrir, també, de mà d’historiadors i
estudiosos de La Rambla, la singularitat d’aquest
passeig únic al món a través dels personatges que
hi van viure, de l’arquitectura dels seus edificis, de la
seva tradició cultural o del protagonisme de diferents
espais del passeig en la vida social i política de la
nostra ciutat.
Aquestes visites guiades es van fer a diferents
espais i edificis i, també, es van organitzar dues rutes temàtiques concretes, la primera, “Captivats per
La Rambla. De Sissi Emperadriu a Albert Einstein”,
dedicada a descobrir la història de La Rambla vista
a través dels ulls d’alguns dels seus visitants més
il·lustres i que va guiar l’historiador i periodista Rafa
Burgos; i la segona, “La Rambla de les Lletres”, que
va descobrir als participants, els espais favorits
de multitud d’escriptores i escriptors d’arreu que
han rendit homenatge a La Rambla en novel·les,
poemes i dietaris.
A més de les rutes i portes obertes a espais singulars del passeig, Amics de La Rambla en col·laboració
amb diferents organismes i empreses va oferir,
també, durant la Festa del Roser, entrades gratuïtes
o amb descompte, per a diferents atraccions del
passeig i voltants.
Com és tradició, a més, Amics de La Rambla va
convidar a totes les Rosers que es van apropar del 5
a l'11 d'octubre al Teatre Poliorama a gaudir de les
obres programades en aquest emblemàtic teatre del
passeig, "De mares i filles" i "Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres cap
dels seus viatgers".
La cultura i el lleure sempre presents a La Rambla
han tornat, doncs, a viure's intensament durant la
Festa del Roser d’enguany i des d'Amics de La Rambla s'ha treballat perquè hagi resultat a més d'atractiva, una festa segura per a tots els que van participar.
Han format part del programa de la Festa del
Roser, de rutes i visites gratuïtes a espais singulars i
atraccions de La Rambla:

Festa del Roser
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→ Entrades per l’Aquàrium de Barcelona
→ Arts Santa Mònica
→ Recital de Chanson Française. Biblioteca del Gòtic
- Andreu Nin
→ Entrades amb el 50 % descompte pel Big Fun
Museum
→ Portes Obertes a la Fundació Enric Miralles
→ La Virreina Centre de la Imatge
→ Viatges gratuïts amb “Las Golondrinas”
→ Portes Obertes. Museu de l’Eròtica
→ Concert al Museu de l’Eròtica
→ Entrades gratuïtes pel Museu Marítim de Barcelona
→ Entrades gratuïtes pel Palau Güell
→ Visites guiades a la Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona
→ Visites guiades al Tablao Flamenco Cordobés
→ Teatre Poliorama
→ Visites guiades al Teatre Romea

Festa del Roser
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Ramblistes
d’Honor
B

Pageses de la Boqueria

Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona
14 de desembre
La solemnitat, així com l’emoció i el reconeixement
van tornar a ser presents en una nova edició, la
cinquanta-novena, de l’acte de lliurament dels guardons Ramblista d’Honor, que com la resta d’activitats
d’aquest 2020, es va desenvolupar en època de pandèmia amb totes les mesures necessàries per evitar
els contagis i garantir la seguretat dels participants.
En aquesta nova edició, les Pageses de la Boqueria, Jaume Plensa i el CAP del Gòtic van rebre
la menció de Ramblista d’Honor, avui dia, el màxim
reconeixement que atorga la societat civil barcelonina a persones, empreses, entitats i institucions que
han contribuït amb la seva activitat i esforç a millorar,
divulgar o promoure el prestigi de La Rambla i de la
ciutat de Barcelona en general.
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Jaume Plensa

La Junta Directiva d’Amics de La Rambla ha volgut
atorgar a les Pageses de la Boqueria el guardó de
Ramblista d’Honor en reconeixement a la seva tasca
i la seva vocació de servei als veïns de La Rambla i
de Barcelona. Tant la Junta d’Amics de La Rambla
com el Jurat dels guardons han volgut destacar
també la seva feina indispensable en aquest any
tan difícil que coincideix amb el 180 aniversari del
Mercat de la Boqueria.
Les parades de pageses de la plaça de Sant
Galdric, al Mercat de la Boqueria, són un símbol inequívoc d’aquest mercat i part viva de la seva història
des de molt abans de l’inici de la construcció de les
actuals instal·lacions, amb cent vuitanta anys de vida.
Aquestes parades, ubicades a cel obert, han acollit tradicionalment pagesos del Baix Llobregat que de
dimarts a dissabte porten fins a la Boqueria fruites
i verdures conreades a pocs kilòmetres de la ciutat
de Barcelona. Tots els productes que ofereixen són
frescos i de proximitat.
La seva oferta és un complement de valor a la pròpia del mercat interior, havent assegurat a La Boqueria
al llarg de la història, i també ara, un dels pocs mercats de pagès permanents a la ciutat de Barcelona.

El Jurat dels guardons de Ramblista d’Honor ha atorgat a Jaume Plensa el guardó de Ramblista d’Honor en
reconeixement a la seva obra artística i al seu paper
en la internacionalització de la cultura feta a Barcelona.
Jaume Plensa és un dels artistes plàstics barcelonins amb més projecció al món, amb una trajectòria brillant i reconeguda amb nombrosos premis i
reconeixements.
Artista polifacètic com pocs, Plensa domina l’art
de l’escultura, gravació, dibuix, il·lustració, pintura...,
sent àmpliament conegut pels seus innovadors
procediments gràfics, motiu pel qual ha estat requerit
en múltiples parts del món per exposar i realitzar
diferents intervencions, portant amb ell el nom de
Barcelona arreu.
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CAP Gòtic
El Jurat dels guardons de Ramblista d’Honor ha atorgat el guardó al CAP del Gòtic en reconeixement a la
seva contribució a la salut dels veïns de La Rambla
i del barri Gòtic i a la seva vocació de servei. El jurat
dels guardons ha volgut destacar especialment la
seva feina aquest any 2020.
El CAP Gòtic, gestionat per l'Institut Català de la
Salut, té una població assignada de 15.000 habitants de La Rambla i voltants. La seva cartera de
serveis inclou medicina de família, infermeria, atenció
administrativa i comunitària i atenció urgent. A més,
ofereix visites de consultes externes d'atenció especialitzada i també dóna atenció a tres residències de
gent gran.
Durant aquest 2020, el personal del CAP Gòtic no
ha escatimat esforços per ajudar als seus pacients
en tots els problemes de salut derivats de la pandèmia i ho ha fet sense descuidar el dia a dia d’un
centre amb un índex d’atenció assistencial ja molt
alt de per si. A la complicada situació s’han sumat
unes instal·lacions insuficients que no han estat
motiu, però, perquè tot el personal de l’ambulatori no
ho hagin donat tot per atendre als pacients en unes
condicions molt més difícils de les habituals.
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Candidatures i Jurat

Acte institucional al Saló de Cent
Encara que no sempre ha estat així, ja fa diversos
anys que Amics de La Rambla organitza l’acte oficial
de lliurament de guardons de Ramblista d’Honor
al Saló de Cent, l’estança més solemne i amb més
història de l’Ajuntament de Barcelona. Habitualment
aquest és un acte obert a la ciutadania i una gran
festa de reconeixement als guardonats. Les circumstàncies de la pandèmia de la Covid-19, però, no han
permès en aquesta ocasió obrir les portes del Saló
de Cent a totes les persones que haguéssim desitjat,
encara que coordinats amb els serveis de protocol
de l’Ajuntament va ser possible habilitar la sala per
tal que un reduït nombre de públic, socis d’Amics de
La Rambla, pogués seguir en directe l’acte, sense
restar en cap moment, solemnitat ni transcendència
a aquesta celebració.
Com és habitual, doncs, el president d’Amics de
La Rambla, Fermín Villar, va estar acompanyat en el
lliurament de premis per l’alcaldessa de la ciutat, Ada
Colau i vam comptar, també, amb la intervenció d’una
personalitat destacada de la societat civil barcelonina en el discurs introductori, en aquest cas, l’arquitecte, dissenyador i membre del Consell Assessor de
La Rambla, Juli Capella, qui va compartir amb tots els
presents, els seus emotius records de La Rambla i la
seva estima pel passeig.

Les candidatures de persones, empreses, entitats o
institucions que opten al guardó de Ramblista d’Honor són proposades pels socis d’Amics de La Rambla,
el Consell Assessor de l’entitat i els membres de la
Junta Directiva de l’Associació.
Anunciada la convocatòria i rebudes les propostes,
un jurat format exclusivament per representants de
la societat civil barcelonina valora les candidatures i
vota les que considera més idònies al reconeixement.
El Jurat que ha escollit els Ramblistes d'Honor de
l’any 2020 ha estat format per: Sergi Dòria, Carles
Escolà, Jordi Fernández, Miquel Molina, Joan Oliveras,
Valentí Oviedo, Ana Pantaleoni, Ramon Pellicer, Roser
Tiana, Sergi Vicente i el president d’Amics de La Rambla, Fermín Villar.
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Baixa
a La Rambla
C
Del 7 al 23 de desembre de 2020
i sense dates encara de 2021
Després de diversos endarreriments provocats per
l’evolució epidemiològica a Barcelona, Amics de La
Rambla ha pogut posar en marxa, la primera edició
de la campanya “Baixa a La Rambla”, una crida als
veïns i veïnes de Barcelona per retrobar-se amb
aquest espai emblemàtic i únic de la ciutat.
Amb el triple objectiu de recuperar La Rambla per
a la ciutat; aconseguir un flux regular de visitants
locals al passeig i donar a conèixer el patrimoni material i la història de La Rambla als barcelonins, Amics
de La Rambla ha desenvolupat un complet programa
d’activitats alineades amb els interessos dels barcelonins, el qual va començar a rodar a finals del 2020,
cobrint, també les primeres setmanes del 2021.
El programa, coordinat per un equip dinamitzador,
ha comptat amb la implicació d’entitats culturals,
comerços singulars, establiments d’oci, restaurants,
floristes i altres agents actius a La Rambla, amb
ànim d’aconseguir així el màxim atractiu per aquesta
proposta i poder oferir activitats i continguts per a
públics diversos amb interessos i edats diferents.
La campanya que s'alinea amb els objectius
d'Amics de La Rambla, va arribar 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 va voler aprofitar la
idoneïtat d’aquesta campanya per no deixar passar
l'oportunitat que ofereix aquesta situació, malgrat
les dificultats, 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.
El programa de “Baixa a la Rambla” que ha inclòs
des de classes de cuina a conferències sobre ciènciaficció a La Rambla, passant per rutes guiades, classes de flamenc, concerts de música en viu, tallers
de dibuix, d’art floral o tast de vins que van tenir com
escenaris diferents espais de La Rambla i voltants,
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Impactes Premsa
(RP)

com la Plaça Reial, la plaça de Catalunya i punts dels
barris del Raval i el Gòtic, amb una bona acollida per
part de la ciutadania.
Una de les activitats associades a aquest programa i que més va cridar l’atenció va ser la decoració
de la façana del Gran Teatre del Liceu amb artesania
floral de Nadal. La intervenció va anar a càrrec del
Gremi de Floristes de Catalunya que van confeccionar
artesanalment una garlanda de 24 metres amb fulles
d’eucaliptus naturals, branques d’avet, estels de fusta i arpilleres en tons plata i blanc que es va col·locar
a la façana de La Rambla del Teatre, la qual va lluir
espectacular durant totes les festes nadalenques.
A més, a peu de carrer, es van instal·lar sis canelobres de 2 metres d’alçada cada un, confeccionats
amb els mateixos materials i que van servir per
il·luminar durant les festes la senyorial entrada del
Gran Teatre del Liceu. La cartellera anunciant La Traviata, programada aquells dies, també es va rodejar
d’eucaliptus en verd i blanc, i estels gegants de fusta,
atraient tot el conjunt les mirades de tots els que van
passar per La Rambla aquells dies.
Tota aquesta intervenció es va mantenir a la
façana i al carrer fins passada la festivitat de Reis,
afavorint, així, un nou motiu de visita als moltíssims
espais que ofereix La Rambla.
En tots els casos, a les activitats de “Baixa a La
Rambla” es van respectar les distàncies de seguretat
i els aforaments adients per complir amb les mesures
establertes per evitar contagis i es van habilitar
mecanismes de reserves online, com es va fer per
a la MasterClass de cocteleria a càrrec de l'expert
bartender, i Brand Ambassador de Royal Bliss, Jordi
Castany al Restaurant Moka, el 17 de desembre.
Des del punt de vista comunicatiu, “Baixa a La
Rambla” ha tingut un fort impacte, amb aparicions
a premsa, una campanya de sensibilització específica, la creació de continguts audiovisuals i la
compra de mitjans. Tot plegat ha generat més
de 15.000.000 d’impactes:

3M

Impactes Xarxes
Socials (Paid Media)

2M

Impactes Xarxes
Socials (Orgànic)

+600.000
Impactes: Comunicació
Col·laboradors

+500.000
Impactes: Mitjans
Exteriors

“Baixa a La Rambla” és una campanya impulsada
per Amics de La Rambla i l'Ajuntament de Barcelona,
amb el patrocini d'empreses com Holaluz, Coca-Cola i
Damm i amb la col·laboració de BMT i Meytaqui.

Baixa a La Rambla
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Campanya
Comptador
D
Després de quatre anys i tres mesos des de l'aprovació del Pla Especial d'Ordenació de La Rambla i gairebé dos anys des de la presentació del projecte guanyador de la reforma, res s'ha posat en marxa. Durant
tot aquest temps, Amics de La Rambla ha demanat
de forma insistent una solució al retard i la posada en
marxa immediata de les feines que han de permetre
una Rambla habitable i una Rambla visitable.
La inacció de l'Ajuntament de Barcelona, però, ha
estat l'única resposta que hem rebut i per això, Amics
de La Rambla, com a entitat impulsora del Pla Especial d'Ordenació, ens vam sumar i donar suport a la
iniciativa d'Enric Pantaleoni, expresident d'Amics de La
Rambla, que amb l'ajut d'un comptador gegant instal·lat
sobre el Cafè de l’Òpera, informa a tots els que ramblegen, sobre els dies de retard que acumula una reforma
que fa massa temps que està guardada a un calaix.
I és que sense ser justificable cap retard ara, més
que mai, en el context actual provocat per la pandèmia, mesures com la pacificació de la via, la racionalització de les ocupacions en superfície, la millora
de les infraestructures, la recuperació i diversificació
dels usos i l'aposta per la cultura s'han convertit en
una necessitat imperant que no entén de terminis.
La campanya, de nom "Reformem la Rambla" i creada per l’estudi de disseny i direcció creativa Clase
Bcn, ha comptat amb el nostre suport i també el de
diverses personalitats com Ferran Adrià, Salvador
Alemany, Beth Galí, Juli Capella, Jordi Roca o Benedetta Tagliabue, a més de nombrosos barcelonins i
barcelonines que s'han adherit a través de la recollida de signatures endegada a la web de la campanya
www.acciorambla.org.
El comptador de 9 metres de llargada ha obtingut un ampli ressò mediàtic, contribuint a deixar en
evidència la deixadesa dels polítics amb el projecte
de La Rambla.
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Wise Rambla
E

La Rambla Biosphere
F

El 2020 ha estat el tercer any de desenvolupament
del projecte Wise Rambla, una iniciativa conjunta
d’Amics de la Rambla i el Palau Moja que té com a objectiu recuperar la força i història de la Rambla, que
es pot descriure, sense equivocar-nos, com el carrer
més (des)conegut de Barcelona.
La Rambla ha format part, des de sempre, de
Barcelona i pertany als habitants de la ciutat, alhora
que esdevé un atractiu únic barceloní per a tots els
que ens visiten. És per aquest motiu que Amics de
La Rambla, conjuntament amb el Palau Moja, va
començar a desenvolupar l'any 2017 el projecte Wise
Rambla, treballant, de forma transversal, la sostenibilitat amb l'objectiu que La Rambla continuï sent un
espai de benvinguda, especialment pel visitant local,
i també pel turista, fomentant per a això, un model de
gestió que perduri en el temps.
Durant aquest 2020, Wise Barcelona ha continuat
avançant en el territori, i ho ha fet a través dels tres
eixos bàsics del seu pla d'actuació: la sostenibilitat,
la tecnologia i el màrqueting.
És així, per exemple, que si el 2017, el Palau Moja
aconseguia la certificació de sostenibilitat turística
Biosphere, des de llavors treballem intensament per
ampliar-la al conjunt de La Rambla, col·laborant amb
les empreses del passeig en el seu camí per aconseguir-ho. Les circumstàncies d’un any atípic com ha
estat el 2020 no ens han permès, però, avançar al
ritme que voldríem, encara que el projecte no s’ha
aturat en cap moment i hem atès totes les consultes
relacionades amb la seva gestió.
En aquest any hem pogut recollir ja i comparar, les
dades derivades de la instal·lació el 2019, d’antenes i
sensors que ens permeten conèixer millor quins són els
punts amb més ocupació del passeig, la nacionalitat
dels seus vianants, així com les pautes de mobilitat de
les persones que transiten per La Rambla, sent l’objectiu
de la recopilació de totes aquestes dades, millorar la
mobilitat de la zona, aportant informació de valor per a
les actuacions necessàries per aconseguir-ho.

Ha seguit, també, actiu el portal laramblabarcelona.com, amb informació en català, espanyol i
anglès sobre l’oferta de La Rambla i com gaudir de
tot plegat, per la qual cosa les notícies han continuat
mantenint el seu caràcter experiencial, malgrat la
situació. A la web, que inclou també informació històrica de La Rambla, dels seus personatges i mirades
sobre el passeig de personatges de tots els temps,
s’han seguit publicant, a més, notícies de Barcelona
relacionades amb el passeig.

En un moment en el qual la sostenibilitat pren més
sentit que mai, tres socis més d’Amics de La Rambla, Restaurant Moka, l’Hotel Arc La Rambla i l’Hotel
1898, han rebut la distinció Biosphere, que acredita
que la seva estratègia empresarial es desenvolupa
sota els criteris d’un nou model de turisme no agressiu, satisfent les necessitats actuals de clients i usuaris, sense comprometre a les generacions futures.
Aquestes tres empreses se sumen a la nostra
mateixa entitat i altres dels nostres socis que ja
disposen d’aquesta distinció, avançant, així, amb pas
ferm amb l’objectiu de fer de La Rambla, el primer
carrer del món en disposar de la distinció Biosphere,
i fent palesa la nostra adhesió al Compromís amb la
Sostenibilitat Turística de la ciutat.
És per aquest motiu que aquest any, Amics de La
Rambla ha renovat la seva distinció Biosphere i ha
iniciat una col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona per implementar, a través de Turisme de Barcelona, el projecte Biosphere inclòs en el Pla d'Empresa
d’aquest organisme, i que té com a objectiu estimular
i afavorir el compromís amb la sostenibilitat entre el
teixit empresarial de la ciutat.
Amb el convenciment que La Rambla ha de ser
un territori on aquest segell cada cop més reconegut
tingui una especial rellevància, ens hem posat de nou
a disposició de tots els socis de la nostra entitat per
acompanyar-los en aquest procés de certificació.
La implantació de Bones Pràctiques en àmbits
relacionats amb factors ambientals, socials, laborals,
culturals i econòmics que permetin assolir aquesta
fita, es realitza de forma voluntària i proactiva, i la
distinció s'aconsegueix una vegada superada la
supervisió que realitza un òrgan extern a l’administració: l'Institut de Turisme Responsable amb el qual
Amics de La Rambla ja ha previst signar tan aviat
sigui possible, un acord de col·laboració.
La certificació té, també, avantatges en reducció
d'impostos i altres beneficis pràctics associats, com
ara la reducció del 10% del preu públic del servei municipal de recollida de residus comercials i industrials
i una bonificació del 50% sobre les tarifes per
la prestació del servei de recollida en els Punts
Verds de Zona.
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Rambla por
El Clima
G
Rambla por el Clima és un projecte de sostenibilitat
lligat a la restauració que impulsa Coca-Cola i que a
través d’Amics de La Rambla i també la col·laboració
del Gremi de Restauració de Barcelona estem desenvolupant als establiments de restauració associats a
Amics de La Rambla.
El projecte preveu el suport a aquests negocis en
el seu objectiu de millorar la seva sostenibilitat, i brinda als participants diferents mesures per optimitzar
la seva eficiència en l'àmbit ambiental.
Aquesta és una iniciativa pionera que permetrà
introduir mecanismes més exactes de sostenibilitat ambiental lligats exclusivament a l'activitat de
l'hostaleria amb els que es contribuirà a disminuir la
contaminació generada per aquesta activitat i fer de
La Rambla un espai amb un aire més net.
Les avaluacions contemplades a les auditories de
“Rambla per el clima” faciliten a més, la detecció dels
punts a millorar per aconseguir la distinció Biosphere
per aquests establiments.
Per acompanyar-los en el camí cap a la seva
màxima eficiència, Coca-Cola que insisteix en la seva
voluntat que el programa tingui una especial incidència a La Rambla, ens ha plantejat un estudi sobre la
petjada ambiental del sector ubicat al passeig.
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Masterchef
a La Rambla
H

Carnaval
I
L’Arribo de Carnaval va tornar a ser una gran festa
d’alegria i xerinola a La Rambla. Després que la
nostra entitat treballés per recuperar al passeig
aquesta tradicional rua que anuncia l’arribada de S.M
Carnestoltes a la ciutat, aquest segon any d’Arribo a
La Rambla ha estat tot un èxit.
L’alegre comitiva va iniciar el seu passeig per
La Rambla des de la Plaça Reial amb direcció al
Palau de la Virreina on van declarar la República del
Carnaval donant pas a la tradicional Taronjada i un
espectacle de focs d’artifici.
Durant tot el seu recorregut, ses majestats de la
gresca i la disbauxa, Belluga i Tòtil Tocatdelala i tot
el seu seguici, els grotescos ministres del país de
Xauxa, l’Orquestra Reial del Carnaval, els Gegants
Vells de la Casa de la Caritat i els músics Ganxets,
van estar acompanyats pels capgrossos d’Amics de
La Rambla, la florista, el quiosquer, la venedora de la
Boqueria i l’ocellaire que van mostrar a la resta tots
els edificis i espais emblemàtics de La Rambla que
van trobar pel camí, en un homenatge al passeig que
va trobar la complicitat de tots els presents.
La rua, a més, va fer parades al Mercat de la Boqueria per celebrar els cent vuitanta anys d’aquesta
icona del passeig amb un brindis a la salut de tots els
paradistes, i es va aturar, també, davant del Museu
de l’Eròtica, per posar punt final al seu recorregut al
Palau de la Virreina on va esclatar la festa.
La primera referència documentada que hi ha
de la celebració del carnaval a Barcelona és una
disposició del Consell de Cent del 1333 que prohibia
el llançament de taronges i regulava l'ús de màscares
en determinats àmbits.
Amb la voluntat d'assimilar aquesta festa popular, a partir del segle XVI els poders públics van
començar a assumir-ne l'organització. De mica en
mica, la festa es va anar perfilant tal com l'entenem
avui dia, amb un seguit d'actes fixos que conformen
la celebració, com ara l'Arribo que des del 2019 té
com escenari La Rambla, en la voluntat de la nostra
entitat de retornar la centralitat de la vida ciutadana
al passeig.

El popular programa de televisió i líder en audiències, 'MasterChef Celebrity' va retre homenatge a La
Rambla en un programa especial en què el passeig
i algunes de les seves icones més preuades, com el
Mercat de la Boqueria, van ser protagonistes.
Després de setmanes de feina conjunta entre
entitats del Raval, Turisme de Barcelona i el Districte
de Ciutat Vella es va aconseguir garantir totes les mesures necessàries per tirar endavant la gravació del
programa en què es va posar èmfasi en la singularitat
de La Rambla, la qualitat de l'oferta d’aquest mercat
i la riquesa gastronòmica del passeig i de la ciutat de
Barcelona, en general.
El rodatge de les proves d'exterior de 'MasterChef
Celebrity' van alternar com a escenaris el Mercat de
la Boqueria, on els concursants havien de localitzar
els ingredients per als seus plats, i el passeig que es
va convertir en cuina i menjador on es van desenvolupar les proves del concurs.
Veïns de La Rambla, representants d'institucions
i comerciants del passeig van ser els afortunats
comensals dels àpats preparats pels concursants, els
quals tenien el repte de reproduir, treballant en equips,
dos menús dissenyats pels xefs Oriol Castro, Mateu
Casañas i Eduard Xatruch del restaurant "Disfrutar".
Amics de La Rambla en la persona del seu president, Fermín Villar, i altres socis de l'entitat vam estar
representats en aquest àpat que es va celebrar a La
Rambla de Santa Mònica, a l'espai al mig del passeig
que habitualment ocupa Tast a La Rambla, la gran
cita gastronòmica de Barcelona impulsada per la
nostra entitat.
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Web
Menús
J

Portal
Ofertes
K

Col·laboració Setmana
BWW
del Comerç
L
M

Amb intenció d’apropar la variada oferta gastronòmica que ofereix La Rambla a la gent que viu, treballa o
visita el passeig, Amics de La Rambla ha estrenat la
web Menús a La Rambla.
Aquest és un micro-site allotjat a la web de
l’associació on s’informa dels menús setmanals dels
establiments de La Rambla i es publiquen, també, de
forma puntual descomptes i promocions associats a
aquests menús.
Els establiments estan identificats amb totes
les seves dades de localització i contacte a més de
la descripció dels seus serveis principals. El recull
inclou, restaurants històrics amb una llarga tradició,
restaurants moderns, racons amagats i poc coneguts, hotels plens d’història, llocs bonics on fer un
bon esmorzar i opcions per fer un bon “brunch”.
La inauguració d’aquest nou servei de promoció de l’oferta gastronòmica de La Rambla ha anat
acompanyada d’una campanya de comunicació als
socis de l’entitat i públic en general que han estat
informats a través de newsletters puntuals sobre les
novetats de la web de Menús de La Rambla.

Amics de La Rambla ha continuat la gestió del portal
web amb ofertes comercials dels socis de l’entitat
i que té com a objectiu contribuir a la promoció del
nostre territori com eix de compres per a tots els
barcelonins i visitants.
El funcionament del portal té com a base la tecnologia Mobile First que relaciona els identificadors qr
col·locats als establiments amb les ofertes que es publiquen a la web, de manera que l’usuari pot consultar en
qualsevol moment i a qualsevol lloc totes les promocions actives de qualsevol dels comerços adherits.
A més, i fent ús de les funcionalitats extres del
portal d’ofertes, hem treballat amb la seva eina d’enviament de newsletters per fer arribar a socis i amics
de La Rambla, totes les ofertes de manera puntual.
Aquestes promocions també s’han inclòs als butlletins
que de manera periòdica es fan arribar als associats.

Palau Moja
4 de febrer
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La Rambla és un passeig de comerç, d'oci, de gastronomia, de cultura i d'acord amb això Amics de La
Rambla en col·laboració amb el celler Mas Rodó i el
Palau Moja, va organitzar un tast de vins obert al públic, oferint l'oportunitat a la ciutadania de participar
en una activitat no sempre accessible per a tothom.
El tast que es va emmarcar dins del programa "BWW
likes the city" de la Barcelona Wine Week, va estar dirigit
per la sumiller de Mas Rodó, Georgina Saumell.
Els participants van fer el tast de tres vins monovarietals de baixa producció i alta qualitat, premiats
a certàmens nacionals i internacionals amb medalles
d'or i puntuacions per sobre els 90 punts.
Els assistents que es van dividir en dos grups
de 15 persones cada un, al final dels dos tastos
que vam realitzar i d'acord amb el nostre acord de
col·laboració amb Mas Rodó, van rebre un val per fer
visites 2x1 al celler i gaudir d'un 10% de descompte en la compra de vins d'aquest petit i jove celler
familiar que s'ha convertit ja en referència de qualitat
en el Penedès.

Com és habitual, Amics de La Rambla tenia previst
participar un any més a la Setmana del Comerç
promoguda des de la CCAM, però l’arribada de la pandèmia unes setmanes abans va obligar a suspendre
la convocatòria.
La nostra entitat havia preparat un seguit d’activitats per participar, com el concurs de dibuix per a
l’etiqueta de la cervesa “La Rambla” que es va haver
de cancel·lar, també. Les rutes pels establiments
centenaris, però, si es van poder mantenir, adoptant
totes les mesures de seguretat per evitar contagis
entre els participants.
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Nadal
a La Rambla
N

Festival de Nadal de Barcelona
Plaça Catalunya
Del 19 al 30 de desembre
En aquest Nadal tan especial, a més, la Plaça Catalunya ha estat protagonista del Nadal de la ciutat,
en un intent d'atreure els barcelonins al centre, molt
perjudicat per les restriccions arran de la pandèmia i
que han deixat a Barcelona sense visitants.
És així que plaça Catalunya es va convertir en
l'escenari de múltiples activitats, entre elles, el nou
Festival de Nadal de Barcelona que va incloure diverses propostes escèniques i musicals.

Després d'un any força complicat, Amics de La Rambla no va perdre l'oportunitat de celebrar amb tots els
que viuen, treballen i visiten el carrer les festes nadalenques i és així que en aquesta ocasió el programa
de Nadal s'ha incorporat a la campanya "Baixa a La
Rambla" amb intenció de maximitzar encara més la
seva repercussió.

Concert de Nadal
Palau de la Virreina
23 de desembre

Llums Nadal

El Concert de Nadal a La Rambla que habitualment
organitza la nostra entitat per felicitar les festes
als Barcelonins va tenir en aquesta ocasió com a
protagonistes a la soprano Anna Belén Gómez i als
tenors Jordi Gràcia i Albert Gràcia, que van interpretar
diferents temes nadalencs com, Blanc Nadal, o Santa
Nit, i també temes d'Òpera com "La donna è mobile"
de "Rigoletto" o "Libiamo ne lieti calici", el brindis de
"La Traviata".
"3 Tenors?, un concert amb tres veus" es va programar en el marc dels actes de la campanya "Baixa a La
Rambla", sent necessari limitar l'aforament a causa de
les mesures anticovid. És per aquest motiu i fora de
l'habitual que el concert es va celebrar dues vegades,
per facilitar així, el màxim de participació possible.
Els assistents van destacar la qualitat dels tres artistes i la iniciativa d'Amics de La Rambla per no perdre
aquest concert de Nadal, ja tradicional a La Rambla.
Malauradament el que sí que es va haver de
suspendre per indicacions sanitàries, va ser la tradicional xocolatada que segueix al concert. Aquesta
és una activitat que organitza també Amics de La
Rambla amb la col·laboració de diversos socis i que
cada any registra un gran èxit de participació.

La Rambla
Del 26 de novembre al 6 de gener 2021
Coincidint amb la reobertura de la restauració i la
cultura a la ciutat de Barcelona després de diverses
setmanes de tancament a causa de les restriccions
de la Covid-19, La Rambla estrenava el 26 de novembre la seva il·luminació de Nadal.
En aquesta ocasió es va optar pel disseny sobri i
elegant que ja vam utilitzar el 2019, amb centenars de
garlandes amb làmpades esfèriques de led de baix consum, col·locades als arbres de tota la calçada central,
assegurant pel passeig una càlida i acollidora imatge.
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, la qual,
també ha estat subvencionada per l'Ajuntament
de Barcelona.

Activitats Destacades 2020

Nadal a La Rambla

50

Activitats Destacades 2020

Loteria de Nadal
L'Associació ha tornat a vendre participacions
del número 29.468 de la Loteria de Nadal i com
cada any, també, s'ha destinat tot el benefici d'aquesta venda al finançament de projectes i activitats
de l'Associació.

Campanya Agbar
Coincidint amb la campanya nadalenca de compres i
amb ànim de col·laborar amb la reactivació i recuperació del comerç de Barcelona, Amics de La Rambla
va signar un acord amb Aigües de Barcelona per
estimular el consum als establiments del nostre eix.
L'acord realitzat a través de Barcelona Oberta,
entitat que agrupa a 20 eixos comercials de la nostra
ciutat i de la que som socis fundadors, va consistir en
el repartiment per part d'Agbar de targetes moneder amb 50 € de saldo entre els seus treballadors,
perquè aquests poguessin gastar-les en les seves
compres als comerços de Barcelona.
Les targetes, més de 1.000 en total, es van activar
durant la campanya de Nadal i els seus titulars les podien utilitzar a botigues, bars, restaurants i locals d'oci.

Dinar de Sant Egidi
Malgrat que aquest any, el distanciament social
imposat per les restriccions per aturar la pandèmia
de la Covid-19 no han permès la celebració del tradicional dinar de Nadal de la Comunitat de Sant Egidi
en el seu format habitual, diversos socis d’Amics
de La Rambla han col·laborat amb aquesta entitat
en la cessió de producte per als menús que es van
preparar per emportar, amb intenció que cap persona
vulnerable es quedés sense el seu àpat de Nadal.
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Establiments Col·laboradors Llums de Nadal 2020
Amorino

Apart-Ramblas 108

Hotel Cuatro Naciones

Associació Venedors Mercat Boqueria
BAMSA-Aparcament Plaça Catalunya
Bar Zúrich

Boadas Cocktails

Cafè de l'Òpera

Elisava

Esports Barcelona FCB

Casa Beethoven

Desigual

Bar Pinotxo

Cafè Cappuccino

Fira Nova d'Artesania
Hotel 1898
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Cercle del Liceu

Hotel Arc La Rambla

La Cava Universal

Loteria Valdés

Levi’s

Restaurant Amaya

Hotel Bagués

Museu de Cera de Barcelona
Nomar

ONCE

Souvenirs Krishna
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Restaurant La Poma
Salón Esport

Souvenirs Rama

Tablao Flamenco Cordobés
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+Visión Las Ramblas

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

Restaurant Portal de la Pau

Gran Teatre del Liceu

Laguarda Joiers

Palau Moja-The Catalan Heritage House

Pelleteria Prieto

Farmàcia Clapés

Nadal a La Rambla

MGA

Pans & Company-La Rambla,82

Farmàcia Nadal

Garatge Atarazanas

Italo Comercial S.L

Onda Cero

Esport Total Rambles

Estanc Elguezabal

Interparking Les Rambles

Museu Eròtic de Barcelona

Casa Guinart

Hotel Royal Rambles

I Love Barcelona-Rambla, 129

McDonald's-Rambla

Domingo Cigars

El Triangle

Farmàcia La Rambla Barcelona
H&M

Burger King

Centro Galego de Barcelona

Conservatori del Liceu
Dunkin’ Coffe

Bar Núria

CaixaBank-La Rambla,30

CaixaBank-La Rambla,91
CEM Colom

Hotel Toledano

Hotel Flor Parks

Restaurant Moka
Signature-Souvenirs

Souvenirs Sport GM

Teatre Poliorama

Nadal a La Rambla
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Camino
de Santiago
O

La Rambla
de Les Floristes
P

Amics de La Rambla ha continuat aquest any col·
laborant amb el Centro Galego a Barcelona, soci de
l'entitat i amb seu a La Rambla, per promocionar el
passeig com a punt de partida del Camí de Santiago
a la ciutat.
L'any 2019, la Comissió de Cultura del Parlament
de Catalunya va aprovar per unanimitat una proposta
impulsada per aquesta entitat de divulgació de la
cultura gallega a Barcelona per reforçar el camí de
Santiago a Catalunya. Aquest recorregut té diferents
trams al nostre territori, com el que comença al Port
de Barcelona i, passant per La Rambla, creua la ciutat i que, ara, el Centro Galego ha recuperat.
Durant el 2020, Amics de La Rambla ha buscat la
complicitat de les diferents associacions comercials
que creuen el camí (Barnacentre, Amics del Passeig
de Gràcia, Gràcia, Vallcarca i Cor d'Horta) per treballar conjuntament i fer possible la senyalització i la
difusió d'aquest tram del camí que porta de Barcelona a Montserrat.
A l'oficina d'informació que hi ha al Centro Galego,
els peregrins poden recollir la Compostela, i rebre
tota la informació per començar o seguir el seu camí.

Durant aquests darrers quatre anys, Amics de La Rambla ha fet una tasca important de recuperació de l'obra
"La Rambla de les Floristes" de Josep M. de Sagarra.
Aquest clàssic del teatre català es va estrenar per
primera vegada el 1935 al Teatre Poliorama de La
Rambla, i des de 2017, Amics de La Rambla recupera
anualment la seva programació com a part de l'oferta
cultural de la Festa del Roser.
A l'obra, Josep M. de Sagarra ens regala una comèdia costumista ambientada a mitjans del S. XIX amb La
Rambla com a escenari i, també, com a protagonista.
L'any 2020, el Teatre Nacional de Catalunya ha
agafat el testimoni d'Amics de La Rambla i ha inclòs
"La Rambla de les Floristes" al seu programa oficial i
ha portat l'obra de gira per diferents ciutats catalanes.
Amics de La Rambla vam ser convidats a la seva
estrena, a la qual van assistir els membres de la Junta Directiva de l'Associació i floristes de La Rambla.
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Activitats
Acadèmiques
Q
Master Relational Design
Museu Marítim de Barcelona
Del 7 al 9 de febrer
Un any més, Amics de La Rambla ha col·laborat amb
l’Accademia di Design e Arti visive, Abadir (Catània,
Itàlia) en el seu Master Relational Design i el president d'Amics de La Rambla, Fermín Villar, ha estat
l’encarregat de la xerrada introductòria a aquests estudis, on un dels workshop ha tornat a estar dedicat
a La Rambla.
Dirigit per l'arquitecte Marcel Bilurbina, aquest
Taller que s'emmarca en el treball de col·laboració
d'Amics de La Rambla amb el món acadèmic, proposa als alumnes, a partir de l'observació de La Rambla
i l’accés als estudis que es van fer en el marc del
Pla Cor amb motiu de la redacció del Pla Especial
d'Ordenació de La Rambla, desenvolupar un projecte
centrat en la representació de la complexitat del passeig, utilitzant, per aconseguir-ho, la creativitat com a
binomi inseparable de la producció artística.
El workshop sobre La Rambla va tenir com a escenari el Museu Marítim de Barcelona que va cedir les
seves instal·lacions per a l’ocasió.
L’Accademia di Design e Arti visive, Abadir està
especialitzada en els estudis de disseny gràfic, disseny
d’interiors i disseny de producte, i actualment és considerada una de les institucions referents a tot Europa.

Activitats Destacades 2020

Activitats Acadèmiques

56

Implicació
amb El Territori
R
Manteniment i Reformes a La Rambla

Parades de Flors

El mes de novembre, Amics de La Rambla va presentar a l'Ajuntament de Barcelona una actualització de
l'informe de mancances al passeig elaborat per la
nostra entitat l'any 2018 amb l'ajut de veïns i comerciants de La Rambla.
Des de la seva primera redacció i fins a la data de
la presentació de la seva actualització, les intervencions per solucionar els punts recollits a l'informe
inicial– alguns amb greu perill per a la integritat de
les persones- han estat pràcticament inexistents,
el que ha provocat una degradació progressiva de
tots els punts, espais i elements referits. Tot plegat
agreuja una situació amb final incert davant de l'etern
ajornament de l'inici de la reforma de La Rambla
i que, tenint en compte la durada prevista de les
obres, fa imprescindible que les mancances recollides a l'informe quedin resoltes abans.
El nou document presentat per Amics de La Rambla destaca fins a 18 punts especialment perillosos
per als vianants, on el risc de caure o ensopegar és
molt alt. Així, per exemple, torna a fer èmfasi en el
mal estat del paviment central del passeig, on un
60% de les peces estan deteriorades; es fan constar,
de nou, el perill de totes les tapes metàl·liques de
serveis que estan enfonsades; es detallen tots els
elements monumentals del passeig amb esquerdes
i peces malmeses. A més, aquesta actualització
també fa menció del progressiu deteriorament del
paviment a les calçades laterals i dels escocells dels
arbres de La Rambla.

Tanmateix es demanen actuacions urgents a llums
i fanals; als WC públics i fonts i, també, per solucionar, els problemes de males olors provocats pel
clavegueram a habitatges i locals de La Rambla.
L'informe també recull la petició d'un manteniment
més intensiu del Passeig, en l'aspecte físic de La
Rambla i de tots els elements presents a la via pública, en la neteja i en la seguretat. També es recorda la
necessitat de retirada immediata de tots els elements que el Pla Especial deixava fora de normativa
i que encara estan al passeig i se sol·liciten, també,
pilones de seguretat al Portal de la Pau.
Amics de La Rambla, a més, ha fet arribar a
l'Ajuntament, el descontentament per la seva manca
d'iniciativa en aprofitar aquests temps en què, malauradament, la pandèmia de la Covid-19 ha provocat un
ús menys intensiu de La Rambla, per avançar totes
aquestes actuacions, rebaixant, així, la seva afectació
sobre l'activitat quotidiana de La Rambla.

En el marc d'aquest desencís provocat per la inacció
dels governants de la ciutat, Amics de La Rambla
va rebre amb satisfacció l'actuació de l'Institut de
Mercats que recollint les nostres repetides peticions
va instal·lar nous vinils amb motius florals als laterals
de les parades de Flors de La Rambla. Aquestes
instal·lacions feia molt temps presentaven un aspecte degradat amb pintades de grafitis i fins i tot alguna
parada amb vidres esquerdats, amb el consegüent
perill per als vianants.
Després de l'actuació de l'Institut de Mercats, les
parades ja oferien un aspecte molt més atractiu i
d'acord amb la referència que tenen aquests quioscs
a La Rambla.
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Implicació
amb La Ciutat
S
Fira de Nadal del Port

Tot Raval

Amb totes les mesures necessàries per garantir la seguretat dels visitants, es va celebrar la segona edició
de la Fira de Nadal del Port, organitzada pel Port de
Barcelona que ha comptat un any més amb Amics de
La Rambla per a la seva promoció.
A causa de la pandèmia, la Fira de Nadal del Port
Vell va deixar la plaça del Portal de la Pau, davant de
l'estàtua de Colom, per traslladar-se a un espai més
ampli: el Moll de la Fusta. També va canviar el nom a
"Nadal al Port".
El muntatge no va poder comptar amb la nòria
gegant i el carrusel, però sí que es va mantenir l'arbre
de Nadal de 31 metres d'altura i el naixement flotant
que va incorporar les tres figures dels reis. A més,
el Moll de Bosch i Alsina es va transformar en un
bulevard de llums, convertint-se en un carrer més de
la ciutat de Barcelona.
A l'escenari de "Nadal al Port", els espectacles
culturals van ser a càrrec de les escoles i entitats
musicals de Ciutat Vella.

Amics de La Rambla ha continuat aquest 2020
exercint el càrrec de la vicepresidència econòmica
de Tot Raval que vam assumir el 2018, convençuts
del reforç que aquesta tasca representa en el nostre
compromís amb el barri i amb la ciutat de Barcelona.
Amics de La Rambla forma part de la Junta Directiva de Tot Raval des de l'any 2012. Des d'abans, però,
ja col·laborava en el treball en xarxa d'aquesta entitat
del tercer sector que té com a objectiu millorar la
cohesió social, la convivència i la qualitat de vida dels
veïns del Raval.
El nostre representant en aquesta vicepresidència
a la Junta de Tot Raval és el president d'Amics de La
Rambla, Fermín Villar.

Activitats Destacades 2020

Implicació amb La Ciutat

Summit Barcelona Oberta
Amics de La Rambla ha participat en la primera edició de Summit Barcelona 2020 Tourism & Economy,
que sota el títol de "El turisme en l'era postcoronavirus. El rol dels viatges en una humanitat més unida",
va reunir virtualment, durant dues jornades, 17 i 18
de juny, als màxims representants de l'administració i
empreses del nostre país.
El fòrum va girar entorn de la recuperació del
sector dels viatges i del seu ecosistema després de la
pandèmia del coronavirus, així com de la importància
que cobra en l'actual context la seguretat sanitària i
de com els viatges se situaran en el centre d'una nova
etapa de la humanitat, facilitant unes relacions interpersonals més profundes per a l'enteniment global.
Entre els ponents es va poder escoltar als vocals
de la Junta d'Amics de La Rambla, Ángel Díaz (president d'ALS) i Valentí Oviedo (director general del Gran
Teatre del Liceu), i a la directora de Turisme de Barcelona i membre del Consell Assessor de La Rambla,
Marian Muro.
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Índex Rambla
Malgrat les circumstàncies, Amics de La Rambla ha
continuat endavant amb el projecte “Índex Rambla”,
que a través de les dades de facturació recollides als
comerços del passeig, permet determinar la variació
setmanal de la facturació dels nostres associats amb
la intenció de publicar un índex útil que permet la
comparació amb la pròpia de cada comerç i detectar,
així, desviacions que ajudin a parar atenció en possibles estratègies per assegurar activitat comercial.
En aquest any incert, malgrat que la participació
no ha estat l’esperada, les dades recollides ens han
servit a més, per valorar amb informació de primera
mà l’impacte de les restriccions i confinaments sobre
la facturació dels comerços i serveis associats a
Amics de La Rambla. Aquestes dades han estat utilitzades davant les administracions per demanar ajuts
que contribueixin a superar la situació econòmica
generada per la pandèmia de Covid-19.

Activitats Destacades 2020

Ruta Comerços Centenaris

Atenció al Soci

Del 25 de gener al 8 de febrer de 2020
L'èxit de la ruta dels comerços centenaris de La
Rambla estrenada l'any 2019, ha tingut continuïtat el
2020 amb noves convocatòries amb totes les places
exhaurides.
L'itinerari que és guiat per l'historiador i periodista
Rafa Burgos, és fruit de la col·laboració de CultRuta,
Amics de La Rambla i Barnacentre, reivindica les
botigues amb més d'un segle d'història que hi ha a La
Rambla i voltants, proposant als participants un viatge en el temps sense moure'ns del centre de la ciutat.
La ruta dels comerços centenaris comença a la
plaça de Sant Jaume i visita espais com el Cafè de
l'Òpera o la botiga de música Casa Beethoven, la
pastisseria La Colmena, el Rei de la Màgia, la Cereria
Subirà, El Ingenio, i no s'oblida de la importància del
carrer de Ferran i de La Rambla en la història dels
eixos comercials de la ciutat.

Activitats Comerç
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L'atenció al soci s'ha convertit, més que mai, en l'activitat principal d'Amics de La Rambla des de l'inici de
la pandèmia i declaració de l'estat d'alarma. En tots
aquests mesos, les oficines de l'entitat han seguit
obertes compaginant l'atenció presencial, telefònica
i virtual per atendre totes les qüestions plantejades
pels associats i gestionar la nostra activitat en els
diferents àmbits en què tenim implicació.
El contacte directe amb els associats s'ha mantingut de forma continuada a través de comunicats
via correu electrònic que s'ha generat sempre que la
situació ho ha requerit, com ara per comunicar variacions en l'estat d'alarma, adopcions i modificacions
de restriccions i també anuncis d'ajuts i subvencions.
En aquest context, a més, s'han atès totes les gestions relacionades plantejades pels socis i en les que
Amics de La Rambla té capacitat per intervenir. Hem
treballat per aconseguir una millora de la qualitat de
vida dels veïns en cooperació amb altres entitats del
districte a través de la iniciativa "Suma pel Raval" i
hem acompanyat a les empreses associades perquè
el seu camí cap a una recuperació de la seva activitat
es pugui fer de la forma menys traumàtica possible.
Vam publicar una guia amb els comerços oberts
durant i després de les restriccions durant la primera
onada de la pandèmia i a més, hem continuat vigilant
perquè La Rambla es mantingui en uns nivells de seguretat ciutadana òptims que afavoreixin la tornada
del públic al passeig.
Tota aquesta tasca s'ha compaginat amb la pròpia
d'alguns projectes d'Amics de La Rambla que comporten, també, el contacte directe amb l'associat, com el
projecte Wise Rambla, la Festa del Roser, el programa Nadal a La Rambla o totes aquelles accions de
representació dels associats davant l'administració,
institucions, i altres organitzacions que així ho requereixen. En tots els casos, aquestes representacions
són reportades als socis a través de comunicats i
notícies a la web d'Amics de La Rambla.

Per aconseguir la màxima efectivitat en els temes
d'interès dels diferents col·lectius associats, aquests
són representats a la Junta Directiva a través de
vocalies específiques que fan de portaveus dels seus
requeriments i opinions. Sempre que és necessari
i per a optimitzar la gestió de qüestions concretes
amb col·lectius determinats, la Junta Directiva té la
potestat de crear comissions per agilitzar l'actuació o
gestió requerida per un grup determinat.
Tanmateix, l'Associació organitza i programa activitats d'interès i facilita la participació dels associats
en esdeveniment i actes d'índole diversa. I és que
malgrat els mesos de confinament i posterior posada
en marxa a ralentí, el cor de La Rambla no ha deixat
de bategar en cap moment.

Activitats Destacades 2020
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Distribució de Material Covid-19
En el marc de la Covid-19, Amics de La Rambla
ha distribuït entre els associats material divers
relacionat amb la lluita contra el virus i contenció
de la pandèmia. S’han repartit cartells informatius
i mascaretes.
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Seguretat
U
Amics de La Rambla a banda dels serveis generals dirigits a aconseguir millores en el passeig en temes com
la neteja, la sostenibilitat i el civisme, assumeix, també,
d'acord amb els objectius d’una Rambla per a tots en
la que es pugui viure i conviure, la veu de La Rambla en
temes relacionats amb la seguretat al passeig.
És així, que l’Associació manté relació directa amb
els cossos de seguretat que operen a La Rambla per
tal de contribuir, així, a la bona convivència del passeig.
Aquesta relació es materialitza en reunions periòdiques
i comunicacions d'interès per als socis de l'entitat, als
que traslladem els avisos de seguretat davant qualsevol
acte o esdeveniment que es pugui produir.

Pla Estratègic Barcelona Ciutat Segura
Amics de La Rambla va ser una de les entitats
convidades a la primera reunió plenària del Pla
Estratègic Barcelona Ciutat Segura, sorgit l'any 2019
en resposta a l'alarmant augment de fets delictius
a la capital catalana.
En aquesta reunió, celebrada el 27 de gener a la
Conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya,
es va fer balanç del primer semestre d'actuació del
Pla, constant-se a través de les dades aportades,
una millora de la tendència alcista dels fets delictius
a la ciutat.
Amics de La Rambla que va valorar positivament
aquests resultats es va posar a disposició de les
administracions per continuar treballant per aconseguir una ciutat més segura, insistint, això sí, en la
necessitat de mantenir actiu aquest pla; millorar les
polítiques de comunicació en temes de seguretat i els
protocols de col·laboració entre els cossos policials
(Mossos, Guàrdia Urbana i Policia Nacional); i aconseguir modificacions al Codi penal, una històrica reivindicació d'Amics de La Rambla que des de fa anys les
reclama per prevenir la reincidència, especialment en
els casos de furts i robatoris.

Activitats Destacades 2020

Seguretat

65

A.
B.
C.
D.
E.

Tast a La Rambla
Sketch & Write La Rambla
Sant Jordi
Art For Change La Rambla
Concurs Cervesa La Rambla

Per raons òbvies relacionades amb les restriccions
adoptades per tal d'aturar la pandèmia de Covid-19,
aquest any moltes de les activitats previstes per
Amics de La Rambla s'han hagut de suspendre o
ajornar i només s'han programat aquelles que pel seu
format ens han permès garantir totes les mesures
establertes de seguretat i prevenció de contagis.
En alguns casos, les suspensions o ajornaments
han arribat quan les activitats estaven ja preparades
o després de setmanes de treball per readaptar-les a
diferents configuracions per fer-les possibles sense
que, malauradament, al final hàgim pogut evitar la
seva cancel·lació durant el 2020.
La prudència i responsabilitat han estat presents
en aquestes decisions en què per sobre de tot, ha prevalgut la responsabilitat envers tots els participants.

ACTIVITATS
AJORNADES
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Tast a
La Rambla
A
Aquesta havia de ser la vuitena edició de Tast a
La Rambla, el festival gastronòmic de la ciutat de
Barcelona que impulsa Amics de La Rambla amb la
col·laboració del grup gsr des del 2014. Cada any,
al principi de l'estiu, la part baixa de La Rambla es
converteix en un passeig gastronòmic on els millors
restaurants i pastisseries de la ciutat es donen cita i
cuinen a peu de Rambla les seves especialitats que
els visitants poden degustar a preus simbòlics.
Tast a La Rambla a més, proporciona visibilitat als
establiments de restauració del passeig i voltants
que participen en el Tast, a través del concurs de
tapes o de l'oferta de menús especials als seus establiments els dies que dura la fira gastronòmica.
Amb aquesta activitat, Amics de La Rambla vol
refermar La Rambla com un punt de trobada i de relació del veïnatge i dels barcelonins. Per fer-ho, s'aprofita el valor diferencial de l'alta cuina de la ciutat per
atreure els barcelonins al passeig i fer-los partícips
del patrimoni culinari d'alt nivell del qual disposa
Barcelona i pel que la nostra ciutat és reconeguda
arreu del món. A la darrera edició del 2019, Tast a La
Rambla va rebre 670.000 visitants, el 71% del total
de les quals, veïns i veïnes de Barcelona.
Entre els participants a Tast de La Rambla hi ha
nombrosos xefs amb estrella Michelin i també pastissers distingits amb els guardons més importants en
l'àmbit nacional i internacional d'aquesta disciplina.
Tast a La Rambla és, a més, una oportunitat excel·
lent per estrènyer llaços amb el territori i és per això
que Amics de La Rambla confia a entitats i col·lectius
del barri determinades tasques relacionades amb
el festival, com al Casal dels Infants del Raval, que
aporta estudiants a les cuines del festival o el col·
lectiu d'artistes "Música al Carrer Ciutat Vella", que
s'encarreguen de posar ritme a Tast a La Rambla amb
concerts en viu al llarg de les jornades del festival.
Després d'un primer ajornament de juny a setembre en espera d'unes millors dades epidemiològiques
que ens permetessin celebrar la vuitena edició de
Tast a la Rambla amb garanties i després de setmanes de treballs per adaptar, també, el format a
les exigències sanitàries per afavorir un Tast segur,
el repunt de la corba de contagis després de l'estiu

ens va obligar definitivament a suspendre el festival
i traspassar la convocatòria l'any 2021 quan Tast a
La Rambla tornarà amb la il·lusió de ser el punt de
retrobament entre els restauradors de Barcelona i
els barcelonins, entre la millor gastronomia i la ciutat,
entre La Rambla i tots els que l'estimem.

Activitats Ajornades
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Sketch & Write
La Rambla
B

Sant Jordi
C
Sant Jordi ha estat altre de les grans festes a La
Rambla que no s'ha pogut celebrar en el seu format
habitual en aquest any de pandèmia. Amb l'objectiu
de garantir el distanciament social obligat per contribuir al control dels contagis de la Covid-19, a mitjans
del mes de març, la Cambra del Llibre va decidir
l'ajornament del Dia del Llibre que se celebra el 23
d'abril i que esdevé el motiu central de la diada de
Sant Jordi, conjuntament amb la venda de roses.
En un intent, però, de no perdre la festa, el mateix
Gremi del Llibre i el Gremi de Floristes de Catalunya
van anunciar el seu trasllat al 23 de juliol. La situació
epidemiològica en aquell moment, però, tampoc va
permetre una celebració normal de la diada, que
es va limitar a algunes parades davant d'algunes
llibreries. La incidència a La Rambla va ser molt baixa
i allunyada de la d'un Sant Jordi convencional.

D'ençà que l'any 2018, Amics de La Rambla iniciés
la seva col·laboració amb l'Associació Urban Sketchers Barcelona, la Rambla s'ha convertit en un dels
escenaris preferits pels membres d'aquesta entitat i
sketchers en general que han trobat en el passeig un
escenari perfecte per a les seves creacions.
És així que des de llavors, s'han convocat diferents
trobades d'aquests artistes urbans a La Rambla amb
notable èxit. La situació de pandèmia, però, ha obligat a suspendre les programades per aquest any.

Activitats Ajornades
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Art For
Change
La Rambla
D
Art for Change és una iniciativa impulsada per la
Fundació La Caixa que compta amb la col·laboració
d'Amics de La Rambla en la seva edició dedicada
al passeig.
L'objectiu d'Art for Change és donar suport a equipaments, institucions, entitats culturals i artistes que
vulguin desenvolupar projectes artístics que impliquin
la participació de col·lectius en situació de vulnerabilitat o persones d'un mateix entorn o barri, amb l'objectiu d'afavorir processos de transformació social. Amb
això es volen afavorir aspectes de desenvolupament
personal i ajudar, també, a aquests col·lectius a
involucrar-se en projectes de creació artística que
contribueixin a regenerar i millorar la convivència en
barris i comunitats.
Les línies d'actuació del programa Art for Change
que inclouen la promoció d'activitats vinculades a les
arts plàstiques, la fotografia, la música, la literatura
i les arts escèniques fomenten a més, el paper actiu
dels professionals del món de la cultura en activitats
de caràcter social.
És així que compartint la mateixa visió sobre els
avantatges que pot aportar la creació artística per
regenerar i millorar la convivència en barris i comunitats que Amics de La Rambla ha treballat amb la
Fundació La Caixa per a una convocatòria especial
amb La Rambla com a protagonista. La situació, però,
derivada de la Covid-19 ha impedit que el projecte
s'hagi pogut acabar de desenvolupar.

Sant Jordi / Art For Change La Rambla

71

Concurs Cervesa
La Rambla
E
Amics de La Rambla i Beer & Art Project vam
convocar a principis de març un concurs de dibuix
per dissenyar la nova etiqueta de la cervesa
artesana "La Rambla".
L'objectiu era que, independentment de la data de
lliurament de l'obra dins el calendari previst pel concurs, tots els participants haguessin pogut dibuixar
La Rambla plegats durant el matí de l'1 de març.
Això, però no va ser possible i davant la situació
epidemiològica es va decidir suspendre el concurs, el
premi del qual era la reproducció de l'obra guanyadora en l'etiqueta de la cervesa artesana La Rambla.
El jurat haguera estat compost per professionals del
dibuix, els responsables de Beer & Art Project i membres d'Amics de La Rambla.
Aquest concurs era una de les activitats preparades per Amics de La Rambla en el marc de la Setmana del Comerç de la CCAM d'aquest any, que també
es va haver de suspendre.

Activitats Ajornades

Sketch & Write La Rambla
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COMUNICACIÓ

La Comunicació de La Rambla en tots els seus
vessants és objectiu principal de la nostra entitat i
esdevé una de les eines més importants per, promocionar el passeig i, també, la nostra missió; fomentar
el vincle amb els nostres associats; i fer arribar la
nostra veu a favor de La Rambla per atreure l'atenció
sobre el passeig.
És així que comptem amb un pla de comunicació
que camina en tres direccions: la primera dirigida a
garantir una relació fluida amb els nostres associats;
la segona traçada per afavorir la presència de La
Rambla als mitjans de comunicació, buscant altaveus
per a les nostres peticions i posicionaments i, també,
l'atenció dels mitjans en termes positius sobre el
passeig; i la tercera focalitzada en el gran públic i
vehiculada a través de les xarxes socials, on, un any
més hem intensificat la nostra presència, liderant i
col·laborat en iniciatives vàries dirigides a la promoció
de La Rambla.
Tot plegat, ho fem treballant de forma individual
i també buscant sinergies amb altres agents del
territori, amb els que lliguem projectes molt innovadors que han suposat, aquests darrers anys, un salt
qualitatiu important en la comunicació de La Rambla,
dirigida tant al públic local com al visitant.
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Mitjans
de Comunicació

Newsletters

La presència d’Amics a La Rambla durant el 2020
s’ha mantingut de forma regular, tant en notícies
sobre el passeig, com sobre la nostra feina o les nostres reivindicacions a través de les quals hem posat
veu al passeig en temes diversos del seu dia a dia en
un any molt complicat i totalment atípic.
El president d'Amics de La Rambla ha estat requerit per a entrevistes i declaracions a mitjans locals,
nacionals i internacionals i membres de la Junta
Directiva de l'Associació han participat, també, en
tertúlies i programes de ràdio i televisió aportant el
posicionament i punt de vista de l'Associació.
La crida d’Amics de La Rambla reclamant actuacions per garantir l’activitat econòmica al passeig
ha estat recollida per nombrosos mitjans que han
ressaltat el gran impacte de la pandèmia que està
patint La Rambla en relació amb altres eixos comercials de la ciutat, donada la seva singularitat i alt volum
d’activitat hotelera i hostalera al passeig.
A més, tant els mitjans generalistes com els especialitzats en oci i cultura s'han fet ressò, també, de
les activitats lúdiques organitzades per Amics de La
Rambla que s’han pogut mantenir, destacant, més que
mai, l'oportunitat que han donat aquestes convocatòries per descobrir una Rambla reservada únicament per
als barcelonins i sense els turistes que la pandèmia no
ha permès que arribessin a la nostra ciutat.

Comunicació
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Les Newsletters generals i l'enviament de notícies
puntuals als socis d'Amics de La Rambla han incrementat la seva periodicitat aquest any en un esforç
per mantenir informats a tots de les novetats sorgides
arran de l'evolució de la pandèmia de la Covid-19 i la
seva incidència als diferents àmbits relacionats amb la
vida de La Rambla i les activitats dels socis de l'entitat.
En els butlletins electrònics dirigits al públic en
general s'ha inclòs informació rellevant sobre la
reobertura de negocis al passeig a mesura que això
ha estat possible, convidant a tots els usuaris de la
newsletter i també a la resta de socis a visitar-los.
També s'ha distribuït informació sobre l'oferta de
menús als establiments de restauració associats a
Amics de La Rambla i activitats convocades per la
nostra entitat.

El mòdul generador de newsletters, una eina que
incorpora la web d'Amics de La Rambla, ens ha permès una comunicació àgil i constant amb els nostres
associats i resta de públic, als que de forma general
o particular, segons el col·lectiu els hem pogut fer
arribar informacions concretes del seu interès. A més
aquesta eina que ens permet fer un seguiment de
les obertures d'aquests butlletins electrònics, ens ha
ajudat a determinar els temes de major interès per
als socis i amics de La Rambla.

Comunicació

Newsletters
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Web
Associació

Ramblejant
Aquest bloc impulsat per Amics de La Rambla l'any
2010 amb intenció de publicitar i reivindicar el nostre
carrer entre els barcelonins, ha complert la seva
primera dècada de vida, convertit ja en la principal
agenda de les activitats a La Rambla. Aquí publiquem
de forma detallada totes les activitats comercials,
culturals i socials que es fan al passeig, independent
de l'entitat, administració o entitat privada que la
convoqui, de manera que amb un únic clic, els barcelonins i visitants poden conèixer puntualment tota
l'oferta del passeig.
Les activitats apareixen al bloc amb les referències a la seva data de convocatòria, lloc de celebració
i un breu resum del seu contingut.
Ramblejant està escrit en català i aquest 2020,
malgrat la suspensió de molts esdeveniments, no ha
aturat la seva publicació.

Igual que la comunicació electrònica distribuïda
entre els associats a Amics de La Rambla i persones
inscrites als nostres butlletins, la web de l'Associació
ha concentrat el gruix de les seves actualitzacions del
2020 en notícies relacionades amb la pandèmia de la
Covid-19, inclosa una guia amb els comerços oberts
durant i després del confinament total viscut durant
els primers mesos de la pandèmia i, també, informacions puntuals sobre les reobertures progressives de
diferents serveis, detalls de restriccions i convocatòries diverses.
Durant aquest any a més, hem estrenat a la web
de l'associació un micro-site amb informació exclusiva de l'oferta gastronòmica dels establiments de
restauració associats a La Rambla. En aquest espai
es recull informació pràctica sobre la seva localització, contacte i també menús setmanals i, també,
altres menús especials que puguin oferir durant l'any,
com Nadal.
L'objectiu de la web de Menús de La Rambla és
posar en valor l'oferta gastronòmica que ofereixen
els restauradors del passeig i afavorir la visita dels
barcelonins a La Rambla per fer els seus àpats diaris
i també amb motiu de festes especials.

La Rambla
Barcelona.com
La Rambla Barcelona.com és la principal eina de
comunicació del projecte Wise Barcelona, la iniciativa
compartida entre Amics de La Rambla, els seus socis
i el Palau Moja per recuperar la força i esperit de la
Rambla a través de la sostenibilitat, la tecnologia
i el màrqueting.
Amics de La Rambla dóna suport al portal on s'integra informació d'interès sobre el passeig en català,
castellà i anglès, dirigida tant pel públic local com per
als visitants. Entre aquestes informacions s'inclou la
promoció de les activitats d'Amics de La Rambla així
com notícies destacades de l'Associació.

Comunicació

Web Associació
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Xarxes
Socials

Diari
El Raval

Com a eina de promoció entre el públic en general,
per a totes les nostres activitats hem continuat
utilitzant aquest 2020 el nostre perfil a les principals
xarxes socials - Facebook (9.284 seguidors), Twitter
(2.975 seguidors) i Instagram (més de 1.100 seguidors) – a les que, en tots els casos, hem augmentat
el nombre de seguidors respecte a l'any anterior i on
hem aconseguit especial incidència amb activitats
com l’Arribo de Carnestoltes o la campanya “Baixem
a La Rambla”.
Les xarxes socials ens permeten maximitzar la
nostra comunicació i arribar a un gran nombre de persones que s'interessen pel passeig i per les activitats
que convoquem.

Amics de La Rambla manté el seu conveni de
col·laboració amb el diari El Raval que assegura
a tots els nostres socis, preus molt competitius
en la contractació d'espais publicitaris en aquest
mitjà d'informació.
El diari El Raval focalitza la seva atenció informativa al barri i és així que en repetides ocasions han
requerit la veu d'Amics de La Rambla per abordar
temes d'actualitat relacionats amb La Rambla.
També s'han fet ressò de les nostres activitats.

Comunicació

Xarxes Socials
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En un any 2020 en el que la pandèmia
de la Covid-19 s’ha emportat la vida
de milers de persones a casa nostra
i milions a tot el món, Amics de La
Rambla ha de lamentar a més, tres
sentides pèrdues per la nostra entitat,
la de M. Dolors Álvarez, exgerent
d’Amics de La Rambla, Joan Guitart,
exsecretari, també de la nostra entitat
i Josep Cortadellas, el que va ser un dels
propietaris del mític bar Núria,
a La Rambla, 133.
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Homenatge
d’Enric Pantaleoni
a M. Dolors Álvarez
Amb motiu del traspàs de M. Dolors Álvarez, l’expresident d’Amics de La Rambla Enric Pantaleoni va voler
deixar per escrit un sentit homenatge a la que va ser
gerent de l’Associació des de l’any 1984 fins al 2010,
moment de la seva jubilació.

Avui, que fa sis mesos que ens va deixar la Maria
Dolors Álvarez, m’agradaria rendir-li homenatge explicant que va significar per La Rambla i per 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.
Setembre 2020
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Homenatge
d’Enric Nogueras
a Joan Guitart
El nou de desembre de 2020 ens va deixar Joan
Guitart, membre de la Junta Directiva d’Amics de La
Rambla fins a l’any 2016. L’Enric Nogueras, company
de feina, de junta i, sobretot, amic, el recorda.

Allà per l'any 1985, Banca Mas Sardá va anomenar
director de la Sucursal de la Rambla, 72 a en Joan
Guitart i Busquets.
Una vegada arribat, va ocupar el lloc que li corresponia en representació del Banc com a vocal a
la Junta de l’Associació. Més endavant i al costat de
Joaquín Casado, interventor de la Sucursal es van fer
càrrec de la tresoreria, i uns anys després el Joan va
passar a ocupar el càrrec de secretari.
Quan es va jubilar, va seguir dedicant part del seu
temps a la nostra Associació fins a l'any 2016, tenia
vuitanta-tres anys.
Sempre sense alçar la veu i buscant la solució,
tenia les paraules justes per cada ocasió. Sempre va
ser un amic dels seus amics.
El "Sr. Guitart" ens va deixar el passat mes
de desembre amb tota la discreció que sempre
l'havia acompanyat.
Descansi en pau.
Enric Nogueras.
Desembre 2020
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Homenatge
a Josep Cortadellas
Tot just avui fa set mesos que ens va deixar en Josep
Cortadellas, pilar de l’emblemàtic Bar-Restaurant
Núria de la Rambla, fundat l’any 1926.
I és que en Josep era una persona nascuda en
època de guerra; bona persona, estalviadora, amb
valors ferms, compromesa i molt treballadora.
Ja de ben jove, acabats els estudis, seguint els
passos del seu pare com a segona generació, es va
posar darrere el taulell i ja gairebé mai més en va
sortir. Des d’allà dirigia el negoci, ideava i es donava
als milers de ramblejants que entraven al local.
El seu enamorament per la Rambla li venia des
del seu camp base i ens l’explicava de portes endins
amb passió. I és que les havia viscut de tots colors!!
Recordo perfectament com li brillaven els ulls quan
em parlava dels diferents personatges que passaven
pel Núria. No tant per la popularitat o la importància
d’aquests, sinó per les figures úniques inherents a la
Rambla, riques en colors, estrambòtiques i variades
com no es podien veure enlloc més. I jo 40 anys més
petit me l’escoltava amb els ulls ben oberts, pensant
amb la riquesa de persones i vivències que havia
viscut des d’allà i l’oportunitat que la vida li havia
brindat per estar en aquell emplaçament.
L’any 1985 un curtcircuit va cremar la totalitat del
local. Van ser èpoques complicades. Però amb esforç
i compromís van aconseguir remuntar. I és aquesta
actitud i exemple el que han fet que el Núria hagi
estat testimoni dels esdeveniments més transcendentals de la història de Barcelona.
En reconeixement a aquest esforç i a la seva
llarga relació amb la Rambla, el local i els seus propietaris vam rebre el guardó de Ramblista d’Honor
l’any 1988.
Jo, el seu fill, he recollit el seu testimoni amb estima i admiració, de manera incondicional i posant en
valor la seva feina. Ha estat un exemple per mantenir
viva la flama del Núria i em sento orgullós de poder
continuar fent créixer la història de la nostra estimada i única Rambla.
Marcel Cortadellas
Fill d’en Josep Cortadellas i actual gerent
del Bar-Restaurant Núria
23 de febrer de 2021
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Wise Rambla
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Tast
Baixa
a La Rambla a La Rambla
A
B
Tan bon punt es va anunciar la suspensió forçosa de
la vuitena edició de Tast a La Rambla a causa de la
pandèmia de Covid-19, Amics de la Rambla i grup gsr
ja van anunciar la pròxima edició d'aquest festival
gastronòmic l'any 2021, quan si res ho impedeix,
tornarà a La Rambla amb tota la seva força i vitalitat.
L'objectiu és poder celebrar Tast a La Rambla a
l'inici de l'estiu com és habitual i tornar a portar al
passeig les millors cuines i pastisseries de la ciutat, a
la vegada que afavorim a la restauració de La Rambla
fent-la partícip en l'esdeveniment.
Tast a La Rambla 2021 seguirà apostant per la
sostenibilitat; per la implicació amb el territori a
través de col·laboracions amb entitats del barri; i per
la seva oferta de Tallers a l'Arts Santa Mònica, en el
que professionals de la cuina i de producte oferiran
xerrades gratuïtes a tots els assistents.
A més, per amenitzar la visita a Tast a La Rambla,
ja es treballa amb els músics de carrer de Ciutat Vella
i les escoles de música del barri.

Projectes 2021

La primera edició de Baixa a La Rambla viurà la
segona part del programa durant l'any 2021. Es
programaran diverses activitats per cridar l'atenció
dels barcelonins sobre el passeig. El programa inclou
tallers d'Arts florals, tastos de productes, exhibicions
d'artesans de La Rambla, concerts i també visites i
rutes guiades.
A més durant l'any està previst desenvolupar la
segona edició d'aquesta iniciativa que vol fer visible
el conjunt de l'oferta cultural i d'oci de La Rambla i
presentar el passeig com un espai segur on poder
"ramblejar, fer activitats en família, descobrir el
patrimoni material i immaterial que La Rambla ofereix
i gaudir dels espais culturals i de l'oferta d'oci per a
tots els públics".
L'objectiu és, a més, que aquesta recuperació vagi
més enllà de l'actual moment en què l'ús intensiu
de La Rambla s'ha vist alterat per la pandèmia o ha
buidat La Rambla de visitants.
Volem que "Baixa a La Rambla" desencadeni dinàmiques que s'instal·lin en l'imaginari popular produint
un canvi en la manera de percebre La Rambla i el
seu entorn i apropar-la més a la seva realitat cultural
i històrica.
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Wise
Rambla
C

Sant
Jordi
D

Durant el 2021 se seguirà treballant en accions i
iniciatives que ens permetin certificar en un futur
pròxim a La Rambla com el primer carrer del món en
aconseguir la certificació Biosphere. És així que seguirem promovent un model de sostenibilitat en totes
les actuacions que es facin al passeig, així com a les
activitats i esdeveniments que organitzi l'Associació.
A més, seguirem donant suport als nostres associats en aquest àmbit, facilitant-los eines de diagnosi
que els permetin avaluar la seva sostenibilitat i els
seus punts dèbils en aquest àmbit, per tal de poder-los millorar i aconseguir la certificació Biosphere.
Tanmateix segueix vigent el nostre suport a la web
de comunicació de Wise Rambla, laramblabarcelona.
com amb la que continuarem compartint continguts
d'interès que contribueixin a la Rambla sostenible
que defensa aquesta iniciativa.

Amb l'esperança de poder recuperar l'any 2021 la
festivitat de Sant Jordi a La Rambla, tan bon punt es
donin les circumstàncies oportunes que permetin
projectar la seva celebració, iniciarem la campanya
d'informació dirigida als socis d'Amics de La Rambla
interessats a tenir una parada al passeig la diada
de Sant Jordi.
Així mateix, si tot permet un Sant Jordi convencional, Amics de La Rambla confirma un any més la
seva presència a la festa amb una parada de llibres
especialitzada en La Rambla, on els visitants podran
trobar lectures sobre el passeig dirigides a tots els
interessos i edats. També està prevista la secció
especial de llibres de gastronomia en representació
Tast a La Rambla, una de les activitats de més èxit
organitzades per l'Associació.

Projectes 2021
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Festa
del Roser
E
Després d'una versió reduïda de la Festa del Roser,
limitada per les restriccions derivades de la pandèmia, Amics de La Rambla planeja la recuperació de la
festa tradicional aquest pròxim any, si les circumstàncies epidemiològiques ho fan possible.
Malgrat tot, l'essència de la festa s'ha mantingut
intacta durant la seva celebració en plena pandèmia,
gràcies a activitats com "La Rambla en Flor", "Una
flor, un desig" o les rutes i visites a espais singular
del passeig, l'objectiu és recuperar la celebració dels
actes suspesos i d'eminent caràcter festiu, com la
xocolatada popular o el ja tradicional concert al “teatrino” del Conservatori del Liceu.

Projectes 2021

Guardons
de Ramblista
d’Honor
F
Durant el primer trimestre de 2021 obrirem el termini
per la presentació de candidatures per a la 60a edició dels guardons de Ramblista d'Honor.
Aquest reconeixement, iniciativa d'Amics de La
Rambla, és únic a la ciutat, i el concedeixen els
barcelonins a persones, entitats, institucions o
empreses que s'han distingit en la seva vida privada
o professional, per la seva especial contribució a la
millora, divulgació o promoció del prestigi de La Rambla i de Barcelona.
Tots els socis d'Amics de La Rambla poden presentar candidatures a aquest guardó, així com els
membres del Consell Assessor de l'entitat, els Ramblistes d'Honor ja distingits i els membres del jurat,
integrat exclusivament per representants de
la societat civil barcelonina.
L'acte de lliurament dels guardons de Ramblista
d'Honor se celebrarà al Saló de Cent de l'Ajuntament
de Barcelona, coincidint amb la celebració de la Festa del Roser 2021.
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Nadal a
La Rambla
G

Altres
Activitats
H

Com és habitual, Amics de La Rambla liderarà la
campanya nadalenca a La Rambla i des de la nostra
entitat tenim programades diverses activitats com el
tradicional concert de Nadal, la xocolatada popular o
la instal·lació de llums de Nadal a tot el passeig.
Coincidint amb aquesta època nadalenca tornarem a col·laborar, també, amb la Comunitat de Sant
Egidi i el seu Dinar de Nadal i tenim previst treballar
de nou amb el Port de Barcelona en la promoció de
la Fira de Nadal. És la nostra intenció poder tornar a
oferir als socis d'Amics de La Rambla avantatges per
participar en aquest esdeveniment.

Al llarg del 2021, hem previst la recuperació de
diverses de les activitats que ens hem vist obligats a
suspendre al llarg del 2020 a causa de la pandèmia,
procurant la seva celebració en un entorn segur per a
tots els participants.
En alguns casos, la reprogramació d'algunes
d'aquestes activitats estarà condicionada a més, a
la disponibilitat de determinats espais o col·laboració
d'altres entitats, en el cas de tractar-se d'una activitat
impulsada amb altres organitzacions. És per això que
s'anirà informant de la seva convocatòria puntualment a través dels canals habituals de l'Associació.

Índex Rambla
Després d’una primera edició amb una baixa resposta i una segona marcada per la pandèmia de la
Covid-19, Amics de La Rambla torna a apostar aquest
2021 per la continuïtat del projecte Índex Rambla,
convençuts de la utilitat que les dades despreses
d’aquest índex pot tenir en la concreció d'estratègies
comercials particulars i generals a La Rambla.

Projectes 2021
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Amics de La Rambla és una entitat
sense afany de lucre que destina tots
els seus ingressos, exclusivament,
a la promoció i defensa de La Rambla,
esdevenint els barcelonins els principals
beneficiaris de la nostra activitat
i per descomptat, també, els socis
de la nostra entitat que, reben, a més,
l'atenció directa de l'Associació
i avantatges exclusius que pactem
amb tercers en el seu benefici.
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3% Fons Propis

Ingressos 2020

18.464,15€

Fons Propis

7.166,53€

Total

212.249,52€
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que esdevinguin avantatjoses per assegurar una
bona salut econòmica a la nostra entitat i poder oferir, així, amb els majors estàndards de qualitat possible, tots els serveis intrínsecs a la nostra activitat, a
més de dur a terme els projectes plantejats d'acord
amb la missió i objectius d'Amics de La Rambla.
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Amics de la Rambla es finança mitjançant les quotes
dels socis. A més, anualment se signen i es renoven,
subvencions, convenis i patrocinis que permeten fer
front a les despeses derivades de projectes, organització d'activitats i administració de l'entitat.
Des de la gerència es contacta amb els possibles
col·laboradors amb qui s'acorden patrocinis econòmics, cessió d'instal·lacions, coordinació d'esdeveniments, promoció d'activitats, assessoraments ...,

ns
oc
io

Total

191.418,23€
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Les despeses d'estructura es refereixen a les diferents despeses del local, subministraments, neteja,
material d'oficina, assegurances, etc.
Les despeses de personal contemplen el sou de
l'equip de gerència i administració de l'Associació.
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Les despeses per Serveis/Projectes inclouen els
costos directes per a la seva realització, però no
contemplen el personal de la nostra entitat que els
coordina o dirigeix.
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Subvencions Cobrades 2020

Subvencions
Amics de La Rambla sol·licita anualment a diferents
organismes, subvencions específiques per a cobrir
les despeses o part de les despeses de determinats
projectes i activitats.
Per a la seva acceptació, totes les subvencions
són acompanyades d'un informe tècnic amb les

dades relatives al projecte i la descripció dels seus
objectius. A posteriori, a més, Amics de La Rambla
justifica davant l'organisme pertinent, l'ús que s'ha fet
de la subvenció concedida.
Totes les subvencions sol·licitades són en benefici
de La Rambla.

Ajuntament de Barcelona
Subvenció 2019
Direcció de Comerç

26 871,08€ Enllumenat de Nadal 2019

Subvenció 2020

Subvencions Concedides 2020

Direcció de Comerç

17 375,00€ Reforç Estructures Associatives Comercials
4 000,00€ Accions de Dinamització i Comunicació

Ajuntament de Barcelona
Districte Ciutat Vella
Direcció de Comerç

2 600,00€ Festa del Roser

17 375,00€ Reforç Estructures Associatives Comercials
1 000,00€ Nadal a La Rambla
4 000,00€

Accions de Dinamització i Comunicació

Total Cobrat 2020 Subv. Ajuntament de Barcelona

51 846,08€

40 306,61€ Enllumenat de Nadal 2020
Generalitat de Catalunya
105 451,50€ Campanya Baixa a la Rambla
Subvenció 2019
Districte Ciutat Vella

2 600,00€ Festa del Roser
CCAM
1 000,00€

Total Subv. Concedides Ajuntament de Barcelona

15 400,00€ Activitats 2019

Nadal a La Rambla

Total Cobrat 2020 Subv. Generalitat de Catalunya

15 400,00€

Total Subvencions Cobrades 2020

67 246,08€

Ajuntament de Barcelona — Dir. Comerç

40 306,61€ Enllumenat de Nadal'20

170 733,11€

Generalitat de Catalunya
CCAM

20 016,12€ Activitats
105 451,50€ Campanya Baixa a la Rambla

Total Subv. Concedides Generalitat de Catalunya

20 016,12€

Total Subvencions Concedides 2020

190 749,23€
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Generalitat de Catalunya — CCAM

20 016,12€ Activitats'20

Total Subv. Pendents de Cobrar el 2021

165 774,23€
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Actiu
A. Actiu No Corrent

104 929,53€

B. Actiu Corrent

241 184,77€

I. Immobilitzat Intangible

-30,09€

I. Existències

—

II. Immobilitzat Material

104 959,62€

II. Deutors Comercials i Altres Comptes a Cobrar

220 353,48€

2100000 Terreny Local Rambles

35 326,29€

2110000 Construcció Local Rambles

141 305,16€

1a. Clients Vendes i Prest. Serv. a L/T

—

2150001 Instal. Sala Juntes

654,61€

1b. Clients Vendes i Prest. Serv. a C/T

43 124,86€

2160000 Quadres Oficina

24 040,00€

2. Accionistes (Socis) per Desemborsament

—

2170000 Ordinador Pentium IV

1 127,44€

3. Altres Deutors

177 228,62€

2811000 A.A. Construccions

-72 064,60€

III. Inversions Emp. Grup i Associades

—

2812000 A.A. Mobiliari

-24 040,00€

IV. Inversions Financeres a C/T

—

2813000 A.A. Pentium IV

-1 127,44€

V. Periodificacions a C/T

—

2815001 A.A. Intal. Sala Juntes

-261,84€

VI. Efectiu i Altres Actius Líquids Equiv.

20 831,29€

III. Inversions Immobiliàries

—

IV. Invers. Empreses Grup i Associades L/T

—

V. Inversions Financeres a L/T

—

VI. Actius per Impost Diferit

—

VII. Deutors Comercials No Corrents

—

Informe Econòmic i Pressupost

Actiu

1. Clients Vendes i Prestació Serveis

Total Actiu (A + B)
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43 124,86€

346 114,30€

Actiu
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Passiu
A. Patrimoni Net
A1. Fons Propis
I. Capital

107 860,64€

VII. Deute Caract. Especials a L/T

—

107 860,64€

VIII. Passiu No Corrent pdt. Ajust. NPGC

—

—

C. Passiu Corrent

238 253,66€

1. Capital Escripturat

—

I. Provisions a C/T

—

2. (Capital No Exigit)

—

II. Deutes a C/T

—

II. Prima d'Emissió

—

1. Deutes amb Entitats de Crèdit

—

III. Reserves

104 338,43€

2. Creditors per Arrendament Financer

—

1. Reserva Capitalització

—

3. Altres Deutes a C/T

—

2. Altres reserves

104 338,43€

III. Deutes Empreses Grup i Ass. a C/T

—

IV. Accions i Particip. Patrimoni Propi

—

IV. Creditors Comercials i Altres Comptes a Pagar

238 253,66€

V. Resultats Exercicis Anteriors

—

VI. Altres Aportacions de Socis

—

1a. Proveïdors a L/T

—

VII. Resultat de l'Exercici

3.522,21€

1b. Proveïdors a C/T

—

VIII. Dividend a Compte

—

2. Altres Creditors

A2. Ajustos en Patrimoni Net

—

V. Periodificacions a C/T

—

A3. Subvencions, Donacions i Llegats Rebuts

—

VI. Deute Caract. Especials a C/T

—

A4. Patrimoni Net Pendent Ajustar NPGC

—

VII. Passiu Corrent Pendent Ajust. NPGC

—

B. Passiu No Corrent

—

I. Provisions a L/T

—

II. Deutes a L/T

—

1. Deutes amb Entitats de Crèdit

—

2. Creditors per Arrendament Financer

—

3. Altres Deutes a L/T

—

III Deutes empreses grup i associades a L/T

—

IV. Passius per Impost Diferit

—

V. Periodificacions L/T

—

VI. Creditors Comercials No Corrents

—

Informe Econòmic i Pressupost

1. Proveïdors

Passiu

Total Patrimoni Net i Passiu (A+B+C)
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—

238 253,66€

346 114,30€

Passiu
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Liquidació Pressupost 2020: Ingressos

Pèrdues i Guanys 2020
1. Import Net Xifra de Negocis

159 016,24€

P. Original

P. Reformulat

Real 2020

Quotes Associats

124 578,96€

1. Quotes Associats

118 266,56€

94 133,56€

105 935,56€

Altres

34 437,28€

2. Saldo Anterior – Fons Propis

7 166,53€

7 166,53€

7 166,53€

4. Aprovisionaments

-75 642,15€

3. Subvencions

63 300,00€

58 300,00€

40 375,00€

5. Subvencions Rebudes

190 749,23€

3a. Subv. Dir. Comerç 2020

19 300,00€

19 300,00€

21 375,00€

6. Despeses de Personal

-85 213,29€

3b. Subv. Districte Ciutat Vella 2020

3 600,00€

3 600,00€

3 600,00€

7. Altres Despeses d'Explotació

-180 638,61€

3c. Subvenció Generalitat 2020

0€

0€

0€

8. Amortització de l'immobilitzat

-4 749,21€

3d. Subvencions Pendents 2019–CCAM

15 400,00€

15 400,00€

15 400,00€

12. Altres Resultats

—

3e. Subvenció Tast a La Rambla 2020

25 000,00€

20 000,00€

0€

53 871,08€

53 871,08€

45 335,23€

A. Resultat Explotació (de l'1 al 12)

3 522,21€

4. Total Llum Nadal

13. Ingressos Financers

—

4a. Quotes Llum Nadal 2019

2 000,00€

2 000,00€

2 709,00€

14. Despeses Financeres

—

4b. Quotes Llum Nadal 2020

25 000,00€

25 000,00€

15 755,15€

B. Resultat Financer (13+14+15+16+17+18)

—

4c. Subvenció Llum Nadal 2019

26 871,08€

26 871,08€

26 871,08€

C. Resultat Abans d'Impostos (A+B)

3 522,21€

4d. Subvenció Llum Nadal 2020

0€

0€

0€

0€

0€

0€

5a. Subvenció Baixa a La Rambla

0€

0€

0€

5b. Patrocinis Baixa a La Rambla

0€

0€

0€

6. Loteria de Nadal

20 000,00€

20 000,00€

13 105,00€

7. Altres

8 000,00€

8 000,00€

332,20€

Total Ingressos

270 604,17€

241 471,17€

212 249,52€

5. Total Baixa a La Rambla

Informe Econòmic i Pressupost

Pèrdues i Guanys 2020
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Liquidació Pressupost 2020: Despeses
P. Original

P. Reformulat

Real 2020

P. Original

P. Reformulat

Real 2020

88 000,00€

88 000,00€

86 570,01€

16. Despeses Bancàries

700,00€

700,00€

853,37€

10a. Sous+Hisenda

63 000,00€

63 000,00€

62 118,16€

17. Assegurances

1 400,00€

1 400,00€

1 408,97€

10b. Seguretat Social

25 000,00€

25 000,00€

24 451,85€

18. Llum Nadal

53 742,15€

53 742,15€

53 742,15€

4 750,00€

4 750,00€

4 170,95€

18a. Llum Nadal 2019

53 742,15€

53 742,15€

53 742,15€

11a. Despeses Comunitat

4 000,00€

4 000,00€

3 503,52€

18b. Llum Nadal 2020

0€

0€

0€

11b. IBI

750,00€

750,00€

667,43€

52 662,02€

23 529,02€

5 595,49€

5 300,00€

5 300,00€

4 097,36€

19a. Festa del Roser

20 000,00€

2 000,00€

5 008,43€

12a. Llum

900,00€

900,00€

764,51€

19b. Tast a La Rambla

25 000,00€

20 000,00€

0€

12b. Telèfons

1 600,00€

1 600,00€

1 410,33€

19c. Nadal a La Rambla

3 000,00€

662,00€

435,60€

12c. Alarma

1 000,00€

1 000,00€

580,80€

19d. Baixa a La Rambla

0€

0€

0€

12d. Neteja Oficina+Aire Condicionat

1 800,00€

1 800,00€

1 341,72€

19e. Altres Activitats

4 662,02€

867,02€

151,46€

4 650,00€

4 650,00€

3 211,68€

20. Butlletí / Memòria

9 000,00€

9 000,00€

7 877,04€

13a. Fotocopiadora

900,00€

900,00€

884,82€

21. Web

1 800,00€

1 800,00€

1 747,24€

13b. Material Oficina

650,00€

650,00€

1 129,58€

22. Facebook

5 000,00€

5 000,00€

2 968,00€

13c. Informàtica

1 500,00€

1 500,00€

234,44€

23. Actes Institucionals i RR.PP

7 000,00€

7 000,00€

2 512,76€

13d. Correus – Caixa Despatx

1 600,00€

1 600,00€

962,84€

24. Loteria

18 000,00€

18 000,00€

10 980,00€

14. Assessoria Fiscal

1 800,00€

1 800,00€

1 691,76€

25. Altres

6 000,00€

6 000,00€

2 799,95€

15. Aportacions Altres Entitats

2 800,00€

2 800,00€

1 191,50€

26. Amortització Deute Llum Nadal

8 000,00€

0€

0€

Total Despeses

270 604,17€

233 471,17€

191 418,23€

10. Despeses Personal

11. Despeses Local

12. Despeses Manteniment Oficina

13. Despeses Oficina

Informe Econòmic i Pressupost
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Pressupost 2021: Ingressos
Pressupost 2021
1. Quotes Associats

91 736,56€

2. Saldo Anterior – Fons Propis

20 831,29€

3. Subvencions

77 616,12€

3a. Subv. Dir. Comerç 2021

34 000,00€

3b. Subv. Districte Ciutat Vella 2021

3 600,00€

3c. Subvenció Generalitat 2021 (ingrés 2022)

0€

3d. Subvencions Pendents 2020 – CCAM

20 016,12€

3e. Subvenció Tast a la Rambla 2021

20 000,00€

4. Total Llum Nadal

58 341,61€

4a. Quotes Llum Nadal 2020

1 035,00€

4b. Quotes Llum Nadal 2021

17 000,00€

4c. Subvenció Llum Nadal 2020

40 306,61€

4d. Subvenció Llum Nadal 2021 (ingrés 2022)

0€

5. Total Baixa a La Rambla

145 381,50€

5a. Subvenció Baixa a La Rambla

105 451,50€

5b. Patrocinis Baixa a La Rambla

39 930,00€

6. Loteria de Nadal

15 000,00€

7. Altres

2 000,00€

Total Ingressos

410 907,08€
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Pressupost 2021: Despeses
Pressupost 2021
10. Despeses Personal

Pressupost 2021

86 800,00€

16. Despeses Bancàries

900,00€

10a. Sous+Hisenda

62 260,00€

17. Assegurances

1 450,00€

10b. Seguretat Social

24 540,00€

18. Llum Nadal

53 742,15€

4 750,00€

18a. Llum Nadal 2020

53 742,15€

11a. Despeses Comunitat

4 000,00€

18b. Llum Nadal 2021

0€

11b. IBI

750,00€

11. Despeses Local

19. Activitats

188 381,50€

4 150,00€

19a. Festa del Roser

20 500,00€

12a. Llum

800,00€

19b. Tast a La Rambla

20 000,00€

12b. Telèfons

1 400,00€

19c. Nadal a La Rambla

1 500,00€

12c. Alarma

600,00€

19d. Baixa a La Rambla

145 381,50€

12d. Neteja Oficina+Aire Condicionat

1 350,00€

19e. Altres Activitats

1 000,00€

4 435,00€

20. Butlletí – Memòria

9 000,00€

13a. Fotocopiadora

885,00€

21. Web

1 800,00€

13b. Material Oficina

1 100,00€

22. Facebook

5 000,00€

13c. Informàtica

1 500,00€

23. Actes Institucionals i RR.PP

3 000,00€

13d. Correus – Caixa Despatx

950,00€

24. Loteria

12 000,00€

14. Assessoria Fiscal

1 700,00€

25. Altres

6 000,00€

15. Aportacions Altres Entitats

2 800,00€

26. Amortització Deute Llum Nadal

24 998,43€

Total Despeses

410 907,08€

12. Despeses Manteniment Oficina

13. Despeses Oficina

Informe Econòmic i Pressupost
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Amics de La Rambla treballa
de forma continuada en la recerca
de Patrocinadors que contribueixin
a la realització de les activitats
ideades per la nostra entitat per
assolir els objectius de l'Associació.
En aquesta recerca s'aposta per les
empreses, organitzacions i empreses
que operen al territori, comparteixen
el neguit d'una Rambla millor i que
s'alineen, també, amb els criteris de
sostenibilitat recollits en el projecte
Wise Rambla – Biosphere.

PATRO
CINA
DORS
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A

Agbar

Ajuntament de Barcelona

Apartaments Rambla Bacardí
Arts Santa Mònica
B

Cafè de l'Òpera

Barcelona Oberta

CCAM – Generalitat de Catalunya
Centro Galego de Barcelona
Culturae

D

Carlos Duran

Damm
E

O

Conselleria de Cultura

R

Sergi Dòria

H

HolaLuz

ICUB

Joan Oliveras

P

Gremi de Floristes de Catalunya

Enric Pantaleoni

Port Vell

Royal Bliss

Port Vell

Royal Bliss

S

Secretaria de Estado de Comercio.

T

Tablao Flamenco Cordobés

U
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Museu Marítim de Barcelona

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

Teatre Romea

Impulsem

Mercat de la Boqueria

Palau Güell

Ramon Pellicer

Restaurant Moka

Jordi Fernández

Los Caracoles

Museu de Cera de Barcelona

Ana Pantaleoni

Fundació Enric Miralles

Garatge Atarazanas

Mas Rodó

Museu de l'Eròtica de Barcelona

Centre Comercial El Triangle

F

Las Golondrinas

Óscar Manresa

Miquel Molina

Catifaires del Raval

Diari El Raval

G

Patrocinadors

Big Fun Museum

Coca-Cola

Carles Escolà

Fira Nova d'Artesania
I

M

Cambra de Comerç de Barcelona

Casal dels Infants

La Virreina Centre de la Imatge

L

Laguarda Joiers

Ateneu Barcelonès

Bagués Masriera Joiers

Juli Capella

Interprofit

Aquàrium de Barcelona

Biblioteca del Gòtic – Andreu Nin
C

Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

Anexa

Toni Tugues

Unión Europea

Patrocinadors

V

Ministerio de Economia y Competitividad.
Gobierno de España

Teatre Poliorama

Turisme de Barcelona

Sergi Vicente
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La implicació dels socis d’Amics de La Rambla
a l’Associació és el que fa possible la nostra tasca
i ens ajuda a portar a terme i difondre tota classe
d'iniciatives i activitats que tenen com a objectiu
la construcció d'una Rambla millor. En aquesta
tasca, la implicació més gran de les Empreses
Patrocinadores, és una ajuda afegida per a Amics
de La Rambla i pels nostres objectius.
Durant aquest any complicat, Amics de La Rambla
ha fet tot el possible per acompanyar els seus socis
en uns moments plens d’incertesa i molt poca llum
i ha facilitat la continuïtat a l’associació a aquells que
per problemes puntuals derivats de la situació s’han
trobat en situacions compromeses que han requerit
grans esforços per mantenir la seva activitat.

ELS
NOSTRES
SOCIS

Els veïns de La Rambla, a més, han seguit sent focus
d’atenció d’Amics de La Rambla durant aquest any
per aconseguir la seva implicació com a membres
de l’entitat. Aquesta invitació es fa extensiva a totes
les persones que s’estimen La Rambla.
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Restaurant Rambla 15
Supermarket
Bienotti
Lucas Alonso – Amic

Evolució
Durant el 2020 s'han fet diferents enviaments de
material promocional amb la intenció de captar nous
socis. Tot i la baixa de socis per diferents motius – jubilació, canvi de negoci, tancament... - s'ha mantingut
el nombre de socis gràcies a les noves incorporacions, malgrat que encara és difícil saber quin serà
l'efecte real de la Covid-19 entre els nostres socis
durant el 2021, donat que en el moment de tancament d'aquest document, encara hi ha molts negocis
que no han reprès la seva activitat habitual.

261
252
261
261
258
273
285
264

Altes

Abel Pérez – Veí
Restaurant Casabella
Sergi Vicente – Amic
Edit BCN

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Concept Agency

Els Nostres Socis
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Empresa Patrocinadora

Futbol Club Barcelona

Empreses Associades d'Honor
BAMSA– Aparcament Plaça Catalunya
Serveis de l'Espectacle Focus

H&M

Empreses Associades Protectores

Asociación de Vendedores de Prensa de La Rambla
Citadines Rambles Barcelona
Elisava Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Palau Moja – The Catalan Heritage House
Amics dels Museus de Catalunya
Apart-Ramblas 108

Empreses Associades

Amorino

Art Escudellers

Arts Santa Mònica

Associació Venedors Mercat Boqueria

Bagués-Masriera Joiers

Banc Sabadell

Bar Núria

Bar Zúrich

Bar Lobo

Bar Luzia

Basílica de Sta. Maria del Pi

Big Fun Museum

Boadas Cocktails

Cafè Cappuccino

Cafè de l'Òpera

CaixaBank– La Rambla, 30
Carrefour Market Rambles

Bar Pinotxo

Bienotti

Burger King

Caboel

Cafè Ocaña

CaixaBank – La Rambla, 91
Casa Beethoven

Casas Sabaters

CEM Colom

Cercle del Liceu

Club dels Barbuts

Casa Guinart

Centro Galego de Barcelona

Col·lectiu de Floristes i Ocellaires

Concept Agency

Conservatori del Liceu
Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Els Nostres Socis
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Desigual

Discoteca Moog

Double Time
El Triangle

Domingo Cigars

Dommia

Edifici Colon

Edit BCN

Dunkin’ Coffee

La Cava Universal
La Mallorquina

Escola Massana.Centre d'Art i Disseny

Esports Barcelona FCB
Estanc Liceu

Farmàcia Clapés

Farmàcia Nadal
Flors Benzal

Esport Total Rambles

Garatge Atarazanas

Gsr

Flaherty's– Irish Pub

Pelleteria Prieto

Guarir-Dent

Hotel Arc La Rambla

Hotel Bagués

Hotel Continental

Hotel España

Hotel Exe Ramblas Boquería

Hotel Fornos

Hotel Gaudí

Hotel Roma-Reial

Hotel Atlas

Restaurant 128 Rambla

Hotel Cuatro Naciones

Restaurant Casabella

Hotel Flor Parks

Restaurant Ideal

Hotel Oriente Atiram

Port de Barcelona

Ramblas Hotel

Restaurant Amaya

Restaurant Itapa Colon

Restaurant Kubik

Restaurant La Poma

Restaurant Les Quinze Nits

Hotel Toledano

Restaurant Cañete

Restaurant Los Caracoles

Restaurant Portal de la Pau

Restaurant Salsalada

Salón Esport

Secret Spot

I Love Barcelona-La Rambla, 106

Signature Souvenirs

Simply Basic

I Love Barcelona-La Rambla, 129

Interparking La Rambla

Souvenirs Eli & Ana

Souvenirs Esports Liceu

Kabul Party Hostel Barcelona

L'Aquàrium de Barcelona
Els Nostres Socis

Laborde Marcet

Onda Cero

Pans & Company - La Rambla, 123

ICUB – Ajuntament de Barcelona
Italo Comercial S.L

ONCE

Restaurant Gats

Restaurant Moka

Hotel Silken Ramblas

Nomar

Restaurant En Ville

Restaurant La Fonda

Hotel Royal Ramblas

Hotel Serhs Rivoli-Rambla

Més Comunicació

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

Hotel Le Méridien Barcelona

Hotel Mare Nostrum

Mapfre

Pizzeria Caruso

Pizzeria Frankie Gallo ChaChaCha

Hostal Boqueria

Loteria Valdés

Museu Eròtic de Barcelona

Nike

Pita House

Promociones Santuga 2001

High Galaxy, S.L/Carver Advanced Systems

Hotel Lloret

Museu de Cera de Barcelona

La Flor de la Rambla

McDonald's-Maremagnum

McDonald's-Rambla

Pans & Company - La Rambla, 82

Gran Teatre Liceu

Levi’s

+Visión Las Ramblas

Museu Marítim de Barcelona

Hard Rock Café Barcelona
Hostal Las Flores

Las Golondrinas

McDonald’s-Pelai
MGA

Fundació Setba

Gelateria Gioelia

Gremi d’Hotels de Barcelona

Estanc Elguezabal

Farmàcia La Rambla Barcelona

Fira Nova d'Artesania

Four Roses Tattoo

Maremagnum

La Cuina de la Boqueria

Souvenirs Liceu

Laguarda Joiers

Souvenirs Reial

Supermercat Boqueria
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Souvenirs Boutique Vanesa
Souvenirs Krishna

Souvenirs Sport GM

Supermercat Open Door

Supermarket
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Tablao Flamenco Cordobés
Turisme de Barcelona
Amics d’Honor

Tarantos Jamboree

UGT

Unimat Prevención

José Mª Trenor Löwenstein

Enric Pantaleoni

Alena Khatkevich

Andrei Bogomolov

Antonina Bogomólova
Carla Pantaleoni

Carme Hilda Bencomo

Carme Romero

Clementina Milá

Davide Vesentini

Eduard Sant

Enric Nogueras

Isidre Martínez

Joaquim M. Cervera
Josefina Mora
Lucas Alonso

M. Lluïsa del Rio
Montserrat Díaz

Núria Llorach

Salvador Capdevila
Els Nostres Socis

Pura Saura

Roberto Tierz

Francesc Balañà

Leonor Sanz

Manel Yniesta

Montse Farré

Pau Bosch

Eva Rexach

Francesc Sau

Manuel Corral
Raquel Lacuesta

Glòria Feliu

Miguel Moncho
Rosalia Nebot

Sebastian Núñez

Elena Soler
Iñaki Gallastegui

Joan I. Ortuño

Jordi Piñol

Marc Pantaleoni

Marina Berlanga

Rita Sust

Daylín Alfonso

Cristina Pantaleoni

José Luis Barón

Juanjo Saura

Maria Baglietto
Polina Khatkevich

Carlotta Electra Bosch

Carolina Pantaleoni

Leopold Sust

Mª Elvira Mosquera

M. Rovira

Antonia Pérez

Alicia Berlanga

Josep Francesc Valls

Juanjo Pérez

Lluïsa Díaz

Alfred Rexach

Carolina Soler

Federico Szarfer

Carlos Cervera

Joan Font

Joan M. Feliu

Abel Pérez

Carme Planell

Bartomeu Baqué

Enric Pujadas

Josep Caminal

Josep M. Bilurbina

Amics Protectors

Elena Gandini

Joan Deulofeu

Veïns i Veïnes

Andrea Vesentini

Alfred Bosch

Benedetta Tagliabue
Claret Serrahima

Viena

Albert Aguilar

Amics i Amigues

Albert Pantaleoni

Enric Crous

Teatre Poliorama

Marga Latorre

Mercè Canelles

Núria Paricio
Raul Núñez

Rosa Bassedas

Sergi Vicente

Mª José Valero

Oscar Manresa
Ricard Domingo

Roser Tiana

Tomas Gómez

Xavi Masip
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Amics de La Rambla signa puntualment
convenis de col·laboració amb empreses
i institucions.

CONVENIS

133

Convenis

Club LleureSport
Aquest conveni és vàlid tant al CEM Frontó Colom i CEM Can Ricart on els socis
d’Amics de La Rambla gaudeixen d'un descompte del 50% en la inscripció i un
10% de rebaixa en la quota de tot el dia.

Amics de La Rambla signa puntualment convenis de col·laboració amb empreses
i institucions que asseguren als socis de l'entitat un tracte preferencial i amb
avantatges en la contractació de productes, ús de serveis i pagament de diferents
taxes. Aquests convenis representen un valor afegit més, a l'estatus de soci de la
nostra entitat, prioritzant sempre en la seva signatura, el màxim profit per part de
tots els col·lectius representats a l'Associació.

Diari El Raval
Aquest mitjà especialitzat en informació local del Raval, ofereix descomptes als
Socis d'Amics de La Rambla per anunciar els seus comerços i serveis a la seva
publicació mensual, la qual es distribueix gratuïtament i de forma ininterrompuda
al barri del Raval i voltants, des de l'any 1993.

Unimat
L'acord amb aquesta companyia amb una àmplia oferta de serveis en matèria de
prevenció de riscos laborals, salut individual i col·lectiva i formació especialitzada,
assegura als socis d'Amics de La Rambla, assessorament i condicions especials
en la seva contractació.

Mapfre
L'acord amb aquesta companyia d'assegurances assegura un preu especial als
associats d’Amics de La Rambla en la contractació de productes d'aquesta entitat: Assegurança ITT per a comerços; Assegurances de salut per a Pimes; Assegurances d'Indemnització i salut per a Autònoms i Reemborsament de despeses
mèdiques.

Consorci de Normalització Lingüística
El conveni amb el CNL de Barcelona facilita a totes les persones i empreses associades, informació de les campanyes que està desenvolupant el CNL i se'ls facilita
la matrícula preferent en els cursos de català que organitza el CNL de Barcelona.
A més, en el marc d'aquest conveni, també es promou el programa Voluntariat
per la Llengua. Totes les activitats del CNL i el mateix conveni s'entenen sota la
premissa de què el català és una eina d'inclusió i s'ha d'apropar al màxim a tots
els ciutadans.

Acord Cívic per a una Barcelona Neta i Sostenible
L'adhesió de la nostra Associació a aquest compromís afavoreix un 10% de descompte en les taxes d'escombraries i recollida de residus de tots els associats.

Banc de Sabadell
S'ha tornat a renovar un any més, l'acord amb aquesta entitat bancària que
segueix dispensant un tracte preferent a tots els nostres associats en les seves
relacions amb el banc.

Dommia
Aquesta empresa especialitzada en el disseny de Webs per a comerços, empreses i associacions ofereix un tracte preferent a socis de La Rambla, amb descomptes en les seves tarifes per a la creació de pàgines web i solucions gràfiques
i digitals que ajuden a la visibilitat i comunicació de comerços, empreses i serveis.

Convenis
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La Targeta Amics de La Rambla és una
eina de promoció del passeig i té com
a objectiu contribuir a la dinamització
comercial de la Rambla, potenciant les
vendes, incentivant l'ús dels serveis
i fomentant l'associacionisme.
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La Targeta Amics de La Rambla és una eina de
promoció del passeig i té com a objectiu contribuir
a la dinamització comercial de la Rambla, potenciant
les vendes, incentivant l'ús dels serveis i fomentant
l'associacionisme.
Aquesta targeta, de titularitat exclusiva per als
socis d'Amics de La Rambla, ofereix múltiples descomptes i avantatges en botigues i serveis diversos,
assegurant a tot arreu on l'accepten, un tracte preferent als socis de la nostra entitat.
Algunes d'aquestes promocions són fixes com
el descompte d'un 20% que tenen tots els socis
d'Amics de La Rambla en la compra de tiquets
de Tast a La Rambla. Altres ofertes són puntuals
i poden variar el seu contingut i validesa segons
l'empresa emissora de la promoció, sempre,
també, sòcia d'Amics de La Rambla.
El llistat de comerços i serveis adherits a la
targeta d'Amics de la Rambla així com la relació de
descomptes i avantatges que ofereixen es publica al
portal de promocions de la web de l'Associació, esdevenint, una eina complementària a la promoció de La
Rambla com a passeig de compres, restauració i oci.
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Descomptes Als Associats d'Amics de La Rambla:
Art Escudellers Escudellers, 23-25

10% de descompte

Bagués Masriera Joiers Pg. de Gràcia, 41

10% de descompte

Banc Sabadell La Rambla, 75

Descomptes a concretar en la mateixa oficina bancària

Big Fun Museum La Rambla, 88-94

25% de descompte en les entrades

Cafè de l'Òpera La Rambla, 74

Preu de barra aplicat a les taules interiors

Carrefour Supermercats La Rambla, 113

Carrefour Market Ramblas us porta la compra a casa gratuïtament

Casa Beethoven La Rambla, 97

Descomptes a concretar en el mateix establiment

CEM Colom La Rambla, 18

50% en la inscripció i 10% en la quota “tot el dia”(1)

Discoteca Moog Arc del Teatre, 3

20% de descompte

EditBCN. Integral Communication

10 % de descompte en Gabinet de Premsa i gestió de Xarxes Socials

Expowatches by Juanjo Saura

21% de descompte

Farmàcia La Rambla Barcelona La Rambla, 44

Descomptes a concretar en el mateix establiment (parafarmàcia, naturals o homeopatia)

Flaherty's Irish Pub Barcelona Bar Irlandès Pl. Joaquim Xirau

10% de descompte

Floristeria Benzal La Rambla, Parada de Flors N.2

Descompte 10% a partir de 25€

Four Roses Tattoo La Rambla, 40-42-Passeig Bacardí, 1 pral. 1a.

10% de descompte en qualsevol tatuatge

Fundació Setba Pl. Reial, 10, 1r, 2a.

Descompte del 10% (excepte entrada visita a la galeria). Descompte del 30% en lloguer de sales

Hotel Espanya Fonda Espanya – C/St. Pau, 9-1

10% de descompte (2)

Hotel Gaudí C/ Nou De La Rambla, 12

20% de descompte (3)

Hotel Le Méridien Barcelona La Rambla, 113

30% en CentOnze Restaurant (4)

Hotel Royal Ramblas La Rambla, 117

#Nientucasanienlamia Oferta romàntica a l'Hotel Royal Ramblas a 89 euros

Hotel Serhs Rivoli Rambla La Rambla, 128

5% de descompte

128 Rambla Restaurant La Rambla, 128

5% de descompte

Hotel Silken Rambles Pintor Fortuny, 13

10% de descompte (dinars i sopars) en el nostre Restaurant Ebano

L'Aquàrium de Barcelona Moll d'Espanya del Port Vell

Descomptes en l’entrada a l’Aquàrium

Laguarda Joiers La Rambla, 93

15% de descompte

Las Golondrinas Moll de Drassanes S/N

10% de descompte

+VISIÓN La Rambla, 120

(5)

Moka Restaurant La Rambla, 126

10% de descompte

Targeta Amics de La Rambla
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Museu de Cera de Barcelona Passatge de La Banca, 7

(6)

Palau Moja Portaferrissa, 1

10% de descompte a la cafeteria i a la botiga

Parking Les Rambles (Interparking Hispania, S.A) La Rambla, 20

Ofertes especials d'aparcament amb l'aplicació P-App

Pelleteria Prieto La Rambla, 39

10% descompte No acumulable en altres promocions

Restaurant Amaya La Rambla, 20

10% de descompte (7)

Restaurant Los Caracoles C/ Escudellers, 14

Descompte del 10% en dinars i sopars

Restaurant Louro La Rambla, 37 Principal

10% de descompte

Tablao Flamenco Cordobés La Rambla, 35

10% descompte del preu públic

Tarantos Jamboree Plaça Reial, 17

15% de descompte

Tast a La Rambla Rambla Santa Mònica

Descompte del 20 % amb el carnet de soci

Teatre Poliorama La Rambla, 115

Descomptes a concretar en el mateix establiment

Turisme de Barcelona

10% (7)

Totes les ofertes i descomptes es poden
consultar a la web de l'Associació:
www.amicsdelarambla.cat
Oferta especial per a treballadors de La Rambla en
situació d'ERTE.
(1)

10% de descompte per la Fonda España (sobre
preu menú i carta. Begudes carta no incloses en la
promoció) i pel Bar Arnau i Terrassa Alaire Ramblas.
No aplicable a grups superiors a 8 persones.

(2)

20% de descompte en les seves estades en règim
d´allotjament i desdejuni sempre que els socis facin
la reserva directament a l'hotel. Aquest descompte
del 20% no serà acumulable a altres descomptes.

30% de descompte en les tarifes d’adult / major
de 65 anys / infantil (sobre PVP Taquilla): Els
descomptes seran aplicables directament a taquilla
presentant la targeta de soci.

(6)

10% de descompte en dinars o sopars a l'interior
del local (sobre preu carta. Begudes carta no incloses
en la promoció). No aplicable als menús.

(7)

(3)

10% en el preu del tiquet combinat que inclou la
pujada al mirador de Colom + copa de vi a l'espai
d'enoturisme.

(8)

(4)
30% en CentOnze restaurant, en els plats de
menjar de la carta. No en les begudes i aplicable
fins a un grup no superior a 8 persones. 2x1 en els
cocktails Sparkling de Le Pop Cocktail Bar.

Examen visual. Control de la pressió ocular.
Proves d'adaptació de lents de contacte. Prova
d'audiometria. A banda, els socis d'Amics de La
Rambla disposen de descomptes exclusius a la
botiga +Visión de La Rambla, 120.

(5)

Targeta Amics de La Rambla
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Disseny Gràfic: Desisto — desisto.pt

Fes-te Soci

Si t'estimes La Rambla i vols ser partícip de la reconquesta ciutadana del carrer més emblemàtic de
Barcelona, fes-te soci d'Amic de La Rambla i gaudeix
de la seva oferta cultural, comercial, lúdica i gastronòmica amb molts avantatges.
Si et fas soci d'Amics de La Rambla, tindràs accés
puntual a totes les novetats i notícies de La Rambla
i si ets una empresa o un comerç gaudiràs, a més,
d’informació i assessorament especialitzat i d’avantatges diversos dirigits al teu col·lectiu, com descomptes a tributs municipals.
Tots els socis d'Amics de La Rambla reben un
tracte preferencial a comerços i serveis del passeig;
i també, gaudeixen d'ofertes puntuals a establiments
comercials, equipaments i activitats, com ara un 20%
de descompte a Tast a La Rambla o tiquets gratuïts
i entrades a preu reduït per a teatres i altres atraccions de La Rambla i de la ciutat.
Fes-te soci! Només cal que contactis amb nosaltres a info@amicsdelarambla.cat o al 93 3172940
i t'informarem.

ASSOCIACIÓ D’AMICS, VEÏNS I COMERCIANTS
DE LA RAMBLA I LA PLAÇA DE CATALUNYA
LA RAMBLA, 88-94, 3ER. D 08002 BARCELONA
T: 933 172 940
INFO@AMICSDELARAMBLA.CAT
WWW.AMICSDELARAMBLA.CAT

