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La reforma de La Rambla ja té calendari

El Teatre Principal
torna com a primer
teatre d’Europa
d’art immersiu
El Teatre Principal de La Rambla reobrirà d’aquí
a dos anys, després d’una profunda remodelació
integral de l’edifici destinada a fer possible en
aquest espai, nous usos culturals centrats en
l’àmbit audiovisual i l’art immersiu. El Principal
serà la primera instal·lació d’aquest tipus a tota
Europa, el que assegura la seva incorporació als
circuits artístics internacionals.
Els promotors del projecte invertiran al voltant
de 25 milions d’euros en la recuperació d’aquest
emblemàtic edifici, inaugurat al segle XVII, del que
s’ha previst conservar la seva façana i crear sis
sales independents al seu interior, unides totes a
través d’un passatge interior que permetrà, fins i
tot, connectar La Rambla amb el carrer Lancaster.
Quan les obres estiguin finalitzades, el Teatre Principal tindrà una capacitat per a 2.520 persones.

Les Flors, a La Rambla!

Després de més de cinc anys esperant la licitació
del projecte de reforma de La Rambla, aquest
mes de març s’ha donat llum verda a aquest
tràmit, el que deixa fixada la data d’inici de les
obres a sis mesos vista, al setembre d’aquest any.
Les actuacions començaran al tram Colom-Santa
Madrona, i seguiran, després, Rambla amunt, fins
a la Plaça Catalunya.
Amics de La Rambla ha reclamat insistentment
aquesta reforma des de l’any 2012 i és per
això que la notícia és molt ben rebuda, encara
que amb certa cautela després dels retards
acumulats que han malmès i degradat encara
més, diversos aspectes de La Rambla que, ara,
necessitaran intervencions molt més profundes
de les inicialment projectades.
La reforma de La Rambla ha de permetre
recuperar al passeig el seu rol d’espai de
centralitat i d’activitat ciutadana, i garantir no
només la qualitat i la seva diversitat comercial,
sinó, també, la convivència entre residents i
visitants. I és la importància d’aquests objectius
la que fa que Amics de La Rambla es mantingui
molt alerta a què tot el que s’executi a partir d’ara
es faci, sempre, respectant, els interessos dels
veïns i comerciants del passeig.

l’avinguda de les Drassanes per millorar la
connexió amb el litoral.
El paviment del passeig es renovarà per
complet, s’unificarà tot l’enllumenat de La
Rambla i es reubicaran, a més, els quioscos de
premsa i flors, per assegurar la permeabilitat
del passeig, una distribució coherent i ben
relacionada amb els usos de La Rambla i la
connectivitat entre els barris del Raval i el Gòtic.
Això implica, doncs, la desaparició de tots els
elements superflus en superfície, deteriorats i
sense ús que entorpeixin aquest objectiu, a més
de la rehabilitació d’altres que han de permetre
un passeig agradable per La Rambla, sense
elements del mobiliari urbà degradats, cables a
la vista, escocells d’arbres en mal estat, tapes de
serveis trencades o aixecades, etc.

Pressupost i Actuacions
La reforma de La Rambla té un pressupost de
44,56 milions d’euros i un calendari previst
d’obres de sis anys (les obres del primer tram no
finalitzaran fins a mitjans o finals del 2024).
Les intervencions es faran per fases i
suposaran una reducció significativa del trànsit
que es restringirà a veïns i serveis, i afavorirà els
vianants que guanyaran espai per ramblejar tant
en les voreres laterals com en el tram central.
Així mateix, s’han projectat tres grans espaisplaces, en tres de les cruïlles més singulars de
La Rambla: l’Espai Moja-Betlem, el Pla de la
Boqueria i el Pla del Teatre; es crearan, també,
noves zones d’estada sota els arbres al llarg
de tot el passeig i es modificarà el traçat de

Actuacions Urgents
Tot plegat està recollit en els informes que
elabora Amics de La Rambla des de l’any 2018 on
es que detallen totes les mancances detectades
per veïns, comerciants i usuaris de La Rambla
i que requereixen una actuació urgent. L’últim
d’aquests informes es va presentar al Districte de
Ciutat Vella al febrer d’aquest any i des d’Amics
de La Rambla s’ha insistit en la necessitat que
sigui atès seriosament en consideració per
l’Ajuntament, doncs, moltes de les actuacions que
apunta són, a hores d’ara, del tot inajornables i
no poden esperar, ni tan sols, a l’inici de les obres

de reforma, perquè el dilatat calendari d’aquesta
actuació faria empitjorar, encara més, moltes de
les mancances detectades, agreujant, fins i tot, en
alguns casos, el perill que avui dia ja representen
per la integritat dels usuaris del passeig.
És així que des d’Amics de La Rambla
s’insisteix, que cal donar la prioritat d’urgència
a les actuacions que s’apunten a l’informe, i que
malgrat tenir data d’inici de la reforma cal, també,
augmentar el manteniment al llarg del temps per
evitar que la situació empitjori irremeiablement.

Vila del Llibre
Amics de La Rambla ha acordat amb la xarxa de
festivals Vila de Llibres, sumar La Rambla a la
proposta del que és el circuit literari més gran del
país i l’únic que fa una proposta programàtica
unificada, però totalment descentralitzada.
La Vila de Llibre a La Rambla se celebrarà de
l’1 al 3 de juliol al passeig, i traurà llibres, autors,
autores, editorials i artistes del llibre fora dels seus
entorns habituals perquè la gent els pugui gaudir
allà on fa vida: al carrer.
D’aquesta manera, i amb el llibre com excusa,
es vol convidar a descobrir nous indrets a visitants
lletraferits que es desplacen com a turistes
culturals atrets pel programa literari que ofereix
cada Vila del Llibre, alhora que s’ofereix als veïns
de La Rambla, l’oportunitat de redescobrir el seu
entorn més immediat i la seva memòria més recent
de la mà dels llibres.
El circuit de la Vila de Llibre està impulsat per
VilaDelLlibre.CAT i a més de La Rambla incorpora
aquest 2022, set festivals més en xarxa a les ciutats
de l’Escala (Alt Empordà), Sitges (Garraf), Cabrils
(Maresme), Manacor (Mallorca), Malgrat de Mar
(Maresme), Cervera (La Segarra) i Piera (Anoia).

La venda de flors a La Rambla de Barcelona
és una activitat històrica. Hi ha constància de
venedors de flors al passeig des del segle XIII i és
amb l’objectiu de defensar i promocionar aquesta
llarga tradició que Amics de La Rambla amb la
col·laboració del Gremi de Floristes de Catalunya
i Impulsem han posat en marxa el projecte
“Les flors, a La Rambla”.
Aquesta iniciativa que compta amb el finançament de Barcelona Activa, incorpora cursos
d’iniciació a l’ofici de florista, cicles formatius
de reciclatge professional dirigit a floristes en
actiu i diverses accions per donar visibilitat a les
flors a espais i esdeveniments del barri.
En aquestes accions, l’alumnat dels cursos d’iniciació a la floristeria, sota la direcció de la florista
Rosa Valls, posen en pràctica el que van aprenent
a les classes i preparen creacions florals que es
comparteixen amb els veïns, com per exemple,

la gent gran del Centre de dia Mil·lenari que van
ser obsequiats recentment amb braçalets i solapes de flors i, també, amb diversos centres d’art
floral per a les taules d’aquest equipament.
A més, aquests alumnes també van preparar
diferents creacions florals amb motiu de la
celebració del Carnestoltes a La Rambla i van lliurar
quatre espectaculars rams de flors als capgrossos
de La Rambla que van compartir amb el rei i la
reina del Carnestoltes al Palau de la Virreina.

Nadal a La Rambla
La celebració del Nadal a La Rambla va tornar
a ser motiu d’alegria al passeig. Encara amb
algunes restriccions, però en un moment
sanitari més favorable que l’any anterior, es va
poder celebrar el tradicional Concert de Nadal
organitzat per Amics de La Rambla per felicitar
les festes als barcelonins. En aquesta ocasió
el concert va anar a càrrec de PasZebra que
va sorprendre a tot el públic present amb una
selecció de versions singulars de nadales de tot
el món.
Gran èxit de convocatòria, també, de la xocolatada que sempre acompanya aquest concert i que
va tornar a atreure la col·laboració de diversos
establiments del passeig, a més de centenars
de barcelonins, petits i grans, que van gaudir
d’una bona tassa de xocolata desfeta al mig
de La Rambla.
A més, com és habitual, Amics de La Rambla es
va tornar a encarregar de les llums de Nadal de
La Rambla que va lluir “vestida de Nadal”, des del
24 de novembre fins al 6 de gener. Diversos establiments del passeig van col·laborar en la despesa
d’aquestes llums decoratives que, un cop més,
es van col·locar als arbres i de punta a punta de
La Rambla, aconseguint crear un caliu acollidor
i festiu durant aquestes dates tan especials.
Del recent Nadal viscut a La Rambla, cal mencionar, també, que el número de la Loteria de Nadal
distribuït per Amics de la Rambla va ser guardonat amb el reintegrament i que, un any més,
diversos socis de l’entitat van col·laborar amb el
Dinar de Nadal de la Comunitat de Sant Egidi a
Barcelona, que assegura un menú tradicional,
a més d’escalf i companyia a persones
vulnerables el dia de Nadal.

Concert Gòspel
plaça Reial

Gràcies, Jordi Orozco
i Oriol Bohigas
Tristament, aquests darrers mesos, hem hagut de
dir adeu a dues persones estretament lligades a
Amics de La Rambla, Jordi Orozco i Oriol Bohigas,
però a més d’acomiadar-los els hi volem dir gràcies. Tots dos, cada un des de la seva experiència
professional i estima pel passeig, havien col·laborat estretament amb l’Associació, contribuint
a avançar cap a La Rambla que tots volem.
Jordi Orozco va ser membre de la Junta Directiva d’Amics de La Rambla entre el 2016 i el 2020,
encarregant-se d’aspectes relacionats amb la
promoció comercial del passeig, mentre que
Oriol Bohigas, Ramblista d’Honor l’any 1990 va
formar part del Consell Assessor de La Rambla
entre 2012 i 2017 i va posar al servei de l’entitat
els seus amplis coneixements com arquitecte i
urbanista, implicant-se de forma destacada en la
transformació de l’entorn de La Rambla.
Des d’Amics de La Rambla els volem agrair la
seva feina i gran respecte per La Rambla que els
va fer col·laborar altruistament perquè el passeig
continuï sent, ara i sempre, el principal espai d’activitat ciutadana i centralitat barcelonina.

GetYourGuide i Leroy
Merlin s’associen a
Amics de La Rambla
Després de la seva incorporació com a nou soci
d’Amics de La Rambla, GetYourGuide, la plataforma líder en el sector de les experiències de
viatges que reuneix les millors activitats de tot el
món, ha començat a treballar ja en la creació d’un
espai que agrupi les activitats que es poden fer a
La Rambla i la seva zona d’influència.
El projecte que GetYourGuide està desenvolupant conjuntament amb Amics de La Rambla,
veurà pròximament la llum i contempla en la seva
tria de continguts el “Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere” que defensa l’Associació i de la que ha rebut certificació.
Aquest segell reconeix aquelles institucions o
empreses que aposten per una gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient, la cultura,
les condicions laborals i l’equitat de gènere i el
retorn social i econòmic, sent objectiu d’Amics
de La Rambla que el passeig esdevingui un
territori on el segell Biosphere aconsegueixi la
màxima implantació.
Per la seva banda, Leroy Merlin Urban Barcelona és, des de fa uns dies, Empresa Associada
Protectora d’Amics de La Rambla.
Leroy Merlin és una empresa dedicada a la
millora i al condicionament de la llar. L’any 2018
va obrir Leroy Merlin Urban Barcelona, la primera
botiga “de ciutat” d’aquesta marca compromesa
amb els seus clients, amb la qualitat i amb el
medi ambient.
La botiga està al carrer Fontanella 12 i disposa,
en un espai modern i confortable, de més
de 10.000 referències disponibles i 160.000
per encàrrec.
Leroy Merlin Urban Barcelona també funciona com a punt de recollida de productes adquirits a la seva botiga online gràcies al servei
Click&Collect. També les comandes online es
poden fer a la mateixa botiga.

La Fundació Setba
publica un llibre sobre
les dones de Brians 1
La Fundació Setba, entitat associada a Amics de
La Rambla, ha presentat el seu primer fotollibre
“BRIANS: mujeres invisibles” del seu projecte
“Traspassant l’objectiu” que té com a propòsit
empoderar les internes de centres penitenciaris.
El llibre inclou retrats de les dones a la presó
i dos reportatges, un de Camila Oliveira, actualment en tercer grau, i altre de Sofia Kyprisli,
interna al centre penitenciari de Brians i que ha
tingut a la fotoperiodista Sandra Balsells com
a mentora.
Aquest llibre està ja disponible a diferents llibreries de la ciutat i es podrà comprar també, el dia
de Sant Jordi a la parada de llibres que Amics de
La Rambla tindrà a La Rambla.

Sant Jordi,
a La Rambla
Amb Sant Jordi a tocar, La Rambla ja està a punt
per tornar a omplir-se de llibres, roses i barcelonins passejant i badant amunt i avall, mentre gaudeixen del simple plaer d’una Diada al passeig.
Un any més, Amics de La Rambla tornarà a
participar en aquesta gran festa ciutadana i ho
farà, com sempre, amb una parada temàtica amb
llibres sobre La Rambla.

Alumnes de l’escola
Elisava reinterpreten
artísticament
personatges del
Museu de Cera
El Museu de Cera de Barcelona i l’escola de
disseny i enginyeria Elisava, dues institucions de
gran referència per a La Rambla, han col·laborat
en un innovador projecte – workshop que ha
donat com a fruit una nova i atractiva col·lecció de
vuit cartells murals sobre diferents personatges
del Museu.
Com a fil conductor d’aquestes obres de la col·lecció, que s’han exposat al Passatge de la Banca,
s’ha creat un joc a les xarxes socials amb sortejos
associats, que premien l’encert en descobrir el
personatge representat.
Els autors dels cartells, tots alumnes del grau
de disseny d’aquesta escola, han aconseguit
amb el seu treball, cartells molt interessants i
de gran valor estètic, tant en el disseny com en
la il·lustració, que el renovat Museu de Cera ha
convertit en un reclam per atreure l’atenció dels
ciutadans i que aquests (re)descobreixin la seva
oferta museística.

Assemblea 2022

Ampliació dels horaris
d’obertura comercial
El comerç de Ciutat Vella (el Raval, el Gòtic, Sant
Pere, Santa Caterina i la Ribera i la Barceloneta)
podrà obrir tots els diumenges i festius entre el
15 de maig i el 15 setembre, de 12 a 20h. La mesura és fruit del nou acord per ampliar els horaris
comercials a la ciutat al que ha arribat el sector
i l’Ajuntament i que Amics de La Rambla ha avalat
mitjançant Barcelona Oberta.
L’acord contempla, a més, ampliar la zona
de gran afluència turística i, a més d’incloure
la totalitat de barris de Ciutat Vella i l’Eixample,
també permet l’obertura de comerços en el període assenyalat a determinats barris de tots els
districtes de la ciutat, a excepció de Sant Andreu
i Nou Barris.

Amics de La Rambla va celebrar el passat 29
de març, la seva Assemblea General a la Cuina de
la Boqueria.
A l’Assemblea es van aprovar els comptes i les
activitats corresponents a l’any 2021 i es van presentar les línies d’actuació per aquest 2022 en
el que esperem una recuperació molt més ràpida
que la del darrer any.

Trobada amb el Regidor de
Ciutat Vella, Jordi Rabassa

Dos restaurants de
La Rambla entre els
millors d’Espanya
La plaça Reial es va convertir el passat 20 de
març en l’epicentre del Gòspel a Barcelona. En el
marc del Festival Internacional, One Heart, Amics
de La Rambla amb col·laboració del Districte de
Ciutat Vella va treballar per portar fins a aquesta
emblemàtica plaça, el “Gòspel Feast”, un acte
popular participatiu en què a més d’intervenir tots
els artistes convidats del One Heart, van tenir veu
tots els inscrits als tallers d’aquest festival i el públic simpatitzant del gènere. En total, més de 300
cantants que van aportar la seva alegria i ritme
a favor d’un futur millor.

La Fonda España i el Restaurant Louro del Centro
Galego de Barcelona se situen entre els 100
millors restaurants d’Espanya, segons el rànquing
publicat per The Fork, una de les apps líders en
reserves per a restaurants a tot el món.
L’aplicació, basant-se en les opinions dels usuaris i el nombre de reserves realitzades, situa a la
Fonda Espanya en el lloc 41 del TOP100 2021, i al
restaurant Louro, en el lloc 70 del rànquing.
Tots dos establiments són socis d’Amics de
La Rambla i la Fonda Espanya ofereix un 10%
de descompte sobre el preu de menú i carta a tots
els titulars de la targeta de l’Associació.
Al TOP100 2021 de The Fork apareixen, també,
altres 13 restaurants de Barcelona.

Com a part del programa habitual de contactes
entre la Junta Directiva d’Amics de La Rambla
i responsables dels diferents grups municipals
de l’Ajuntament de Barcelona, el cicle de trobades
d’aquest any s’han estrenat amb una reunió amb
el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa.
La trobada va tenir lloc al Phillippines Club del
Grup Andilana i van estar representats tots els
socis d’Amics de La Rambla, veïns, comerciants
i institucions, a través de les vocalies de la
Junta Directiva que d’acord amb els interessos

particulars de cada col·lectiu i el general de La
Rambla, van aportar el seu punt de vista sobre els
temes tractats, entre ells i de forma destacada, el
Pla Especial de La Rambla, el seu calendari i les
intervencions urgents, ja inajornables.
La reunió en què es va mantenir en tot moment
un to afable, també va servir per demanar
millores en seguretat al passeig i més atenció
per a l’oferta d’activitats culturals existents a
La Rambla.

