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La Rambla, Vila del Llibre 2 i 3 de juliol

La Rambla acull la primera edició del festival literari Vila del Llibre, a Barcelona, una cita expressament dissenyada per apropar la literatura al
carrer i descobrir o redescobrir La Rambla, de la
mà dels llibres.
La iniciativa, impulsada per Amics de La Rambla i la Xarxa Viles del Llibre, inclou un complet
programa literari i involucra a una gran quantitat
d’actors del passeig, assegurant, així, a tots
els barcelonins i visitants de La Rambla,
la possibilitat de trobar-se amb els llibres dins
la seva quotidianitat.
“La Xarxa de Viles del Llibre és una iniciativa
que agrupa barris, pobles i ciutats que creuen
en el poder dels llibres i la literatura per dinamitzar de manera sostenible el territori: atraure
turistes interessats per la cultura i el patrimoni,
tornar a omplir espais que han quedat en l’oblit,
mostrar-ne d’altres desconeguts i infravisitats...”,
explica Enric Bono, director de la Xarxa de Viles
del Llibre.
Per aconseguir els seus objectius, la Xarxa de
Viles del Llibre impulsa festivals literaris de cap
de setmana que omplen tots els racons de literatura allà on se celebren. Les Viles del Llibre acullen des de mercats d’editors a llibreries de vell,
passant per un programa d’activitats amb primers
noms de les nostres lletres i creadors novells,
tallers d’oficis del llibre, activitats de foment de la
lectura per a la canalla, espectacles literaris, etc.
“És una proposta que té la seva llavor l’any
2008 a Bellprat, que s’inspira en els booktown
francesos i anglesos, i que va començar a
estendre’s pel territori de la mà de l’equip de
VilaDelLlibre.CAT a partir del 2016. Aquest 2022
ja són 8 els territoris que formen part de la Xarxa”,
apunta Enric Bono qui, a més, afegeix, “La nostra
especialització és la programació literària fora
dels grans circuits culturals, en espais singulars.
Volem menys conferències i més experiències!
A més, som apassionats del món local on hi ha
desafiaments territorials –despoblació, abandonament, manca de teixit social i econòmic…–,
i nosaltres hi veiem una oportunitat amb una
resposta des del llibre”.
I és precisament el gran desafiament de la reconquesta barcelonina de La Rambla impulsada
per Amics de La Rambla des de ja fa temps,
el que ha estat clau perquè VilaDelLlibre.CAT hagi

incorporat el passeig en la seva Xarxa de Vila
del Llibre.
“Un dels passejos més coneguts del món és
un autèntic desconegut per a les persones de
Barcelona i és precisament això el que atorga tot
el sentit perquè La Rambla sigui una de les viles
del llibre destacades de la Xarxa. En aquesta
primera edició, ens hem marcat l’ambiciós repte
de visibilitzar el passatge Bacardí a través del
llibre, i de la mà d’Amics de La Rambla i del Gremi
de Llibreters de Vell de Catalunya, treballem per
al redescobriment d’aquest espai”, explica el
director de la Xarxa de Viles del Llibre, qui no perd
l’oportunitat de lamentar públicament l’oblit
en què sembla han caigut els llibres al passeig,
“Tot avança massa ràpid i sembla que els llibres
mai haguessin trepitjat La Rambla... i no és així!,
i per això creiem que el festival és una bona oportunitat de recuperar la memòria de La Rambla
dels llibres: les llibreries que han desaparegut,
les parades de Sant Jordi que ja no hi són...”.
Programa La Rambla. Vila del Llibre

El programa d’actes de La Rambla Vila del Llibre
s’estructura en quatre grans àrees: un cicle
dedicat a la literatura feta a La Rambla i inspirada
en el passeig amb noms locals i que rescata la
memòria històrica de les llibreries que allà hi havia (VilaDelLlibre.CAT fa temps que treballa amb
el Gremi de Llibre Vell de Catalunya en aquest àmbit); un espai de novetats on s’acullen presentacions de les novetats de les editorials independents
del mercat i grans noms de les nostres lletres;
un espai de poesia, i un espai familiar on la literatura es converteix en joc perquè els infants puguin
gaudir de la lectura de manera entretinguda.
A més, el festival ofereix un passatge Bacardí
totalment inèdit gràcies als llibres, amb un mercat
d’editorials independents entre Santa Madrona i Portal de la Pau i parades de llibre vell. El
programa es completa amb activitats a multitud
d’espais de La Rambla, com el Palau Güell, o el
Museu de Cera, que acolliran diferents iniciatives
relacionades amb La Rambla Vila del Llibre.
Tot plegat, doncs, pensat per conquerir l’atenció
dels barcelonins i visitats i que amb l’excusa de
visitar la Vila del Llibre i gaudir del seu programa
literari, tothom que ho vulgui pugui redescobrir
La Rambla i la seva memòria més recent de la mà
dels llibres.

Fermín Villar,
president d’Amics
de La Rambla
“La Vila del Llibre a La Rambla és retornar i fer
valdre un seguit de components culturals i identitaris que la Rambla no ha deixat de tenir mai”
Què ha motivat a Amics de la Rambla
a organitzar la Vila del Llibre?
A Amics de la Rambla sabem que quan oferim
atractius per visitar la Rambla (Sant Jordi, el Tast
a la Rambla, la Festa del Roser) la gent de Barcelona i voltants ve amb ganes de gaudir d’activitats
que no siguin exclusivament adreçades al turisme.
Quan va sorgir la possibilitat de convertir La
Rambla en un espai literari vam veure claríssimament que havíem de fer-ho. Per trencar inèrcies
cal arremangar-se i fer que les coses passin.
La Rambla és, per una banda, el passeig més
famós i icònic no només de Barcelona sinó
segurament de tota Catalunya. Se li poden trobar
mil aspectes millorables, però a canvi la força
humana i els milers d’històries que ha generat
històricament arriben a destinacions globals. Convertir-la en una Vila de Llibres és reforçar encara
més l’aspecte universal de la literatura.
A canvi, el que sens dubte aporta la Vila del
Llibre a la Rambla és retornar i posar en valor un
seguit de components culturals i identitaris que
la Rambla no ha deixat mai de tenir, però que han
anat quedant amagats per l’èxit de la socialització
del turisme urbà.
La Rambla com a espai de cultura torna a ser
ja una realitat a l’imaginari barceloní?
La Rambla està molt més present del que, de primeres, ens imaginem. Qui va al Liceu, a l’Ateneu,
als teatres Poliorama o Romea, al Jamboree o
Sidecar, al Museu Marítim o fins i tot a la Biblioteca Nacional gairebé sempre ho fa passant per
La Rambla.

El què cal seguir fent és, no només continuar
defensant aquesta evidència sinó, igualment,
treballar per explicar encara més tot el que hi ha
a La Rambla per ser redescobert mentre encara
busquem noves expressions culturals que poden
ser desenvolupades en un espai tan humanament potent com és la Rambla.

Tast a La Rambla,
un èxit consolidat
Èxit rotund de la vuitena edició de Tast a La
Rambla que ha superat totes les expectatives
previstes d’assistència i resposta ciutadana en
aquests temps de post pandèmia, amb 340.000
visitants en cinc dies, del 2 al 6 de juny i un total
de 135.000 degustacions servides.
I és que el Tast ha tornat a omplir, com mai,
La Rambla de barcelonins, principals visitants
d’aquest gran esdeveniment gastronòmic organitzat per Amics de La Rambla i grup GSR que
convida a locals i visitants a un recorregut lúdic
i familiar per les millors cuines tradicionals, d’autor, tapes, pastisseria..., de la ciutat.
En aquesta edició han participat 38 dels millors
restaurants i pastisseries de Barcelona que van
presentar el bo i millor de la seva carta al Tast a
La Rambla. Tots els establiments, alguns amb
xefs amb estrella Michelin i tots amb diferents reconeixements a la seva oferta gastronòmica, van
preparar les seves propostes en format de tapa
i platillos, que els visitants van poder provar en
aquesta iniciativa pionera en què s’ha convertit Tast a La Rambla que apropa l’alta cuina de
Barcelona a preus populars perquè tothom pugui
conèixer-la i gaudir-la.
L’afluència de públic va ser constant durant els
cinc dies i el Tast es va convertir en una de les
activitats destacades d’un cap de setmana llarg a
Barcelona, afavorint, a més, que molts turistes europeus (25%) i també de Catalunya, resta de l’Est
i altres països (30%) triessin el Tast a La Rambla
per gaudir d’una experiència única i diferent en
la seva visita a la ciutat.
La tapa més venuda
Entre les tapes més populars d’aquesta edició,
destaca el “Rigatoni cacio e pepe” del restaurant
Cecconi’s, que s’ha convertit en la tapa més
venuda del Tast, seguit del “Brioix de mantega
torrat, melós de galta confitada amb prunes i
espècies marroquines, maionesa de sriracha a la
menta, i ametlles fregides”, de Telefèric, i el “Bao
de costella de vedella amb chutney de mango” de
Tamae Bar.
Destacar a més, la bona acollida que van
tenir, també, les propostes del territori convidat
d’aquesta edició, Saborea Lanzarote, que va
presentar alguns dels seus productes i vins locals
més emblemàtics.

Activitats per a tothom
En paral·lel a la frenètica activitat a les cuines del
Tast a La Rambla, aquest gran esdeveniment gastronòmic ja consolidat a Barcelona, va desplegar
un complet programa d’activitats gratuïtes que
va tornar a ser un reclam molt important per al
públic participant.
Tallers didàctics, showcookings, cates ...
a càrrec de reconeguts xefs, empresaris i experts de la restauració de la ciutat van omplir
l’Aula de Tast les cinc jornades d’aquesta Setmana de la Gastronomia de Barcelona que, en
aquesta edició, estrenava a més, el nou taller
Showcooking-Gastronomies amb la participació
dels territoris d’Astúries i Castella-La Manxa com
a grans protagonistes. En aquest espai, el públic
va poder seguir l’elaboració dels plats a primera
fila i degustar el resultat amb els xefs, ampliant la
seva experiència gastronòmica des dels mateixos
fogons i fins al plat. Molt concorregut, també,
el Celler del Tast, el nou espai de vins i caves
a la zona de Patrocinadors i Col·laboradors.
La vuitena edició de Tast a La Rambla ha estat
un èxit gràcies a tots els que han participat, restaurants, pastisseries, experts en producte, patrocinadors, col·laboradors, els 200 treballadors i el
públic que ha tornat a demostrar que vol i li agrada
que passin coses com el Tast, a La Rambla.

Ubicat entre La Rambla i el barri de la Ribera,
el barri de la Mercè va ser des del segle XVIII i fins
a la construcció de l’Eixample, el lloc de residència de molts aristòcrates i mercaders enriquits
pel comerç marítim que van construir en aquesta
zona els seus palauets i casalots, molts d’ells encara fàcils de reconèixer en qualsevol passejada
pels carrers i places de la Mercè. Aquí s’alterna el
petit comerç de tota la vida amb noves i innovadores propostes, tallers d’artesans i algunes de
les propostes de restauració més autèntiques
de Barcelona, amb tavernes imprescindibles en
qualsevol bona ruta de tapes per la ciutat.
En el moment de la dissolució de l’Associació
de Comerciants del Barri de la Mercè els seus
socis, Il Mercante di Venezia, Estanc 243, Gran
Torino, Restaurant La Pau, Hotel The Serras i La
Cava Universal, van quedar integrats a Amics de
La Rambla, ja que l’entitat extinta estava també
associada a la nostra Associació. A més, tots els
comerços, veïns i institucions dels carrers compresos entre Josep Anselm Clavé- Ample i Passeig
Colom de La Rambla a Via Laietana que ho desitgin i encara no formin part d’Amics de La Rambla,
estan convidats a associar-se per, plegats, promocionar i defensar el barri de la Mercè.

Quotes 2022

Amics de La Rambla ha decidit assumir la tasca
de la recentment desapareguda Associació de
Comerciants del Barri de la Mercè, al Gòtic Sud i
treballarà per donar servei als comerços d’aquest
territori i potenciar la referència d’aquest barri
com espai de compres per a veïns i visitants.
El projecte contempla la col·laboració amb els responsables del Districte, empreses i altres entitats
del barri per crear noves sinergies que contribueixin a millorar la zona i dinamitzar-la comercialment.
El barri de la Mercè és un dels més tradicionals del Gòtic, on la vida transcorre al voltant del
carrer Ample, la basílica de la Mercè i entorns on
existeix una notable oferta comercial i de restauració que ara, des d’Amics de La Rambla, s’impulsarà fent valer per això el gran potencial d’aquestes botigues i serveis.

també, els membres del Jurat dels guardons (tots
representants de la societat civil barcelonina),
poden presentar els seus candidats als guardons
mitjançant correu electrònic (info@amicsdelarambla.cat), correu postal (Amics de La Rambla.
La Rambla, 88-94, 3r D) o presencialment.
El termini de presentació de candidatures finalitzarà 24 hores abans de la reunió del Jurat,
la data de la qual s’anunciarà amb antelació.

Amics de La Rambla
suma nous socis
En el darrer trimestre, l’Associació ha sumat nous
socis, entre ells, tres empreses molt importants
en els seus sectors, com GetYourGuide, Leroy
Merlin i EnjoyBCN que s’han unit a Amics de La
Rambla, propiciant amb la seva incorporació
noves oportunitats per l’Associació, per als seus
socis i per La Rambla, en general.
Leroy Merlin Urban Barcelona i EnjoyBCN per
exemple, han ingressat en qualitat d’Empresa
Associada Protectora d’Amics de La Rambla
i tenen la intenció de participar en les campanyes
d’Amics de La Rambla creant activitats que
contribueixin a la visibilitat del passeig entre el
públic barceloní.
Amb aquest mateix objectiu s’ha sumat, també,
a Amics de La Rambla, GetYourGuide empresa
líder en el sector de les experiències de viatges
amb la que l’Associació ha iniciat un projecte de
col·laboració per crear una plataforma temàtica
que reuneixi totes les activitats que es poden fer
a La Rambla i la seva zona d’influència.
Aquesta plataforma permetrà als usuaris trobar
i reservar tota classe d’activitats a La Rambla,
des de visites imprescindibles fins a experiències
exclusives que podran contractar des de la web.
En aquests moments la plataforma està ja en
fase de desenvolupament i totes les empreses interessades en què les seves activitats apareguin
a GetYorGuide La Rambla, ja poden sol·licitar-ho
a Amics de La Rambla.

Amics de La Rambla
dinamitzarà
el comerç del barri
de la Mercè

Amics de La Rambla
es reuneix amb
Ernest Maragall
i Laia Bonet
per abordar temes
d’interès per
al passeig

Així mateix, qualsevol persona, comerç, empresa
que vulgui formar part d’Amics de La Rambla pot
demanar la seva alta com a soci a través de la
web de l’Associació, www.amicsdelarambla.cat,
a través de telèfon (933 17 29 40), correu electrònic (info@amicsdelarambla.cat) o presencialment
a les oficines de l’entitat.
Segons el perfil dels sol·licitants existeixen diferents categories per poder associar-se a Amics
de La Rambla, amb quotes ajustades a cada una
d’elles. Aquestes quotes serveixen per contribuir
a l’activitat de l’Associació i per primer cop en
els darrers anys s’incrementen lleugerament
aquest 2022 per poder fer front a l’increment de
la despesa. Paral·lelament, Amics de La Rambla
continua treballant en acords, ajudes i subvencions que contribueixin també a aquest objectiu.

Els preparatius
de La Festa del Roser,
en marxa
Amics de La Rambla manté el contacte i comunicació continua amb tots els actors que tenen
incidència directa amb el dia a dia de La Rambla,
entre ells els responsables i representants dels
partits al consistori de la ciutat que, periòdicament, són convidats a participar en la Junta de l’Associació per compartir i debatre determinats temes.
Totes aquestes trobades tenen un caràcter
informal i serveixen per fer arribar als convidats
les necessitats i preocupacions dels veïns i
comerciants de La Rambla, parlar sobre diferents
aspectes relacionats amb la ciutat i presentar-los
projectes de l’Associació.
Les dues trobades més recents han tingut com
a protagonistes al cap del grup municipal d’ERC
a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall,
i la presidenta del Districte de Ciutat Vella, Marina
Gassol, per una banda, i a la tercera tinenta d’alcaldia i regidora responsable de l’Àrea de l’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació
Territorial i Metropolitana, Laia Bonet i el gerent
de l’àrea, Xavier Paton, per un altre.
En aquestes reunions es van abordar temes
d’interès per als veïns i comerç de La Rambla,
com la mobilitat al passeig i voltants o la repercussió de la gestió dels Fons Next Generation en
la millora dels habitatges de La Rambla, entre
altres qüestions destacades.
En tots dos casos, les trobades es van celebrar
al Philippines Club del Grup Andilana i van resultar reunions profitoses per als objectius d’Amics
de La Rambla.

Obert el termini
de presentació
de candidatures
a Ramblista
d’Honor 2022
Ja està obert el període de recepció de candidatures per als guardons Ramblista d’Honor 2022,
la distinció que reconeix persones, empreses, entitats i organismes que han contribuït a millorar,
divulgar o promoure el prestigi de Barcelona i de
La Rambla, amb la seva activitat i esforç.
El guardó, convocat per Amics de La Rambla
des de 1961, és avui dia, el premi més important
que atorga la societat civil barcelonina i el seu
lliurament anual s’ha convertit en un important
esdeveniment ciutadà que exalta la vocació de
centralitat de La Rambla en la vida de Barcelona
i la seva gent.
Tots els socis d’Amics de La Rambla, els membres del Consell Assessor de La Rambla, les persones o institucions distingides amb aquest premi i,

Amics de La Rambla treballa ja des de fa mesos
en el programa de la Festa del Roser, la festa
major de La Rambla que tornarà al passeig a
principis del mes d’octubre amb activitats tan
consolidades com La Rambla en Flor o Una flor,
un desig i, també, altres que seran novetat.
Com sempre, Amics de la Rambla convida a tots
els socis de l’entitat i també empreses i institucions del passeig a participar en la festa, participant o acollint activitats o sumant-se a les moltes
propostes del programa que inviten als barcelonins a redescobrir La Rambla a partir d’espais,
iniciatives, personatges, històries i racons sovint
poc coneguts , però essencials per entendre el
passeig com el gran espai de centralitat urbana
on pren forma la Barcelona que fan totes les
Barcelones possibles, la cultural, la gastronòmica,
l’artística, la històrica, la tradicional, la innovadora, la sostenible...
Durant les pròximes setmanes el programa de
la Festa del Roser 2022 quedarà ja tancat i a punt
per presentar-se a la ciutadania, uns dies abans
de l’inici de la Festa Major de La Rambla.

“Fes-te Amic
de La Rambla”
Fes-te Amic de La Rambla i beneficiat dels serveis, avantatges i descomptes que t’assegura la
teva categoria de soci.
Rebràs informació de primera mà sobre La
Rambla, sobre el treball de l’Associació i sobre les
activitats que organitzem al passeig a les que, a
més, podràs accedir de forma preferent quan es
requereixi reserva de plaça.
Amb la targeta de soci d’Amic de La Rambla
gaudiràs, a més, d’avantatges exclusius en comerços i serveis associats i, també, en activitats
com Tast a La Rambla on podràs comprar els teus
tiquets amb descompte.
Visquis o no a La Rambla, treballis o no aquí,
La Rambla és de tots els barcelonins! Suma’t a
Amics de La Rambla. Fem Rambla junts!

