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L'any 2021 ha significat un alentit
retorn a la normalitat, amb la pandèmia
encara present però amb les ganes de
la gent de tornar a moure's, socialitzar
i viatjar. La Rambla, com havíem predit
els qui la coneixem, ha estat un dels
primers espais on aquest desig natural
de la humanitat s'ha fet més visible.
Tanmateix, també ha significat que
molta gent de Barcelona que feia massa
anys que no "hi baixava" hagi tornat
a La Rambla i l'hagi recordada
o inclús descoberta.

SALUTACIÓ
DEL
PRESIDENT
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L'any 2021 ha significat un alentit retorn a la normalitat, amb la pandèmia encara present però amb les
ganes de la gent de tornar a moure's, socialitzar i
viatjar. La Rambla, com havíem predit els qui la coneixem, ha estat un dels primers espais on aquest desig
natural de la humanitat s'ha fet més visible. Tanmateix, també ha significat que molta gent de Barcelona
que feia massa anys que no "hi baixava" hagi tornat
a La Rambla i l'hagi recordada o inclús descoberta.
Malgrat aquesta evidència de passeig atractiu de
persones, el govern municipal segueix sense creure
en una reforma de La Rambla ràpida i compromesa.
De fet, massa sovint sembla que l'Ajuntament de
Barcelona directament no cregui en La Rambla com a
territori estratègic per definir la Barcelona que volem.
Tot i això, l'any passat des d'Amics de La Rambla
vam tornar a organitzar el Tast a la Rambla, la Festa
Major de La Rambla, el Baixa a La Rambla i el concert
i xocolatada de Nadal. I, a la vegada, hem continuat
fent les feines menys vistoses com redactar l'informe
anual de l'estat del passeig, mantenir desenes de
reunions administratives o gestionar el silenciós dia
a dia per donar servei als nostres associats.
És a dir, continuem treballant com ha fet aquesta
associació en els gairebé seixanta-dos anys de la
seva—la nostra—història. Treballant, a més, també
per a Ciutat Vella, ja que amb la pandèmia s'ha
demostrat, per si algú encara ho dubtava, que el què
passa a La Rambla incideix directament en la vida del
Raval i del Gòtic.
La demostració de la força vital de la Rambla es
posa en evidència quan se'ns en van persones de
petjada. Vull deixar escrit el record per al Tristany
Xancó, l'Oriol Bohigas, l'Eduardo Mazo i el Jordi
Orozco. Comerç, urbanisme, cultura i empresa. Quatre
persones que s'estimaven La Rambla des de realitats
diferents però inevitablement connectades. Imaginem
que continuen gaudint d'una Rambla paral·lela.
Finalment, agrair, com és obligat fer sempre,
l'aportació econòmica de les persones, entitats,
comerços i empreses que, amb les seves quotes, juntament amb la feina de la junta directiva i, més encara,
la del nostre equip de gerència, fan possible la viabilitat i la llibertat d'acció d'aquesta associació. Com
sempre m'agrada repetir, aquesta és la veritable raó
de ser d'Amics de La Rambla.

Salutació del President
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Amics de La Rambla té com a principal
òrgan de gestió la Junta Directiva,
escollida cada quatre anys de
forma democràtica i participativa
a l'Assemblea General de Socis,
entre les candidatures presentades.
La direcció i administració de
l'Associació és responsabilitat
d'aquesta Junta, d'acord amb el mandat
de l'Assemblea General de socis,
i entre les tasques principals d'aquest
òrgan de govern està establir les línies
estratègiques per aconseguir els
objectius d'Amics de La Rambla.

JUNTA
DIRECTIVA

La Junta Directiva treballa, sempre,
a favor de l'Associació i entre les
seves funcions destaquen, també,
les 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 assolir els propòsits de l'entitat.
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Junta
Directiva

Amics de La Rambla té com a principal òrgan de gestió la Junta Directiva, escollida cada quatre anys de
forma democràtica i participativa a l'Assemblea General de Socis, entre les candidatures presentades.
La direcció i administració de l'Associació és responsabilitat d'aquesta Junta, d'acord amb el mandat
de l'Assemblea General de socis, i entre les tasques
principals d'aquest òrgan de govern està establir
les línies estratègiques per aconseguir els objectius
d'Amics de La Rambla.
La Junta Directiva treballa, sempre, a favor de l'Associació i entre les seves funcions destaquen, també,
les 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 assolir els propòsits de l'entitat.
Ha estat sempre voluntat de l'Associació que
aquesta Junta sigui heterogènia amb professionals
i representants de diferents àmbits i col·lectius, amb
intenció d'assegurar el millor abordatge possible
a tots els reptes plantejats. És així, que a més de
la presidència, gerència, assessoria i tresoreria, a
la Junta Directiva d'Amics de La Rambla s'integren
diverses vocalies representants dels col·lectius que
formen part de l'Associació i dels diversos àmbits
d'actuació bàsics de l'entitat.
La Junta Directiva té, a més, 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 altruista i voluntari.

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

Alicia Berlanga

Salvador Capdevila

Clementina Milá
Valentí Oviedo

Ferran Nadal
Sandra Parcet

Àlex Puig/Miquel Casas

Josep Maria Bilurbina
Xavi Capmany

Juan Jiménez

Enric Nogueras
Javier Peña/Josep Xampeny

Amit Sharma

Organització Administrativa
Gerent: Xavi Masip

Junta Directiva
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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

15

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 feta 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 i donades les greus
circumstàncies derivades de la pandèmia de Covid-19, l'actual Junta Directiva d'Amics de La Rambla
aposta més que mai 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 una de les metes principals de l'entitat durant el 2021 ha continuat sent
l'exigència d'execució immediata del Pla Especial de
Reforma de La Rambla que, de forma incomprensible, el govern municipal no ha estat encara capaç de
posar-ho en marxa, després de cinc anys des de la
seva aprovació.
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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Després d'un 2020 plenament marcat per la Covid-19, l'inici massiu de la vacunació durant el 2021
semblava que havia de permetre un cert alleujament
en les restriccions decretades per lluitar contra els
contagis, però encara que en moments determinats
de l'any així s'ha aconseguit, l'arribada de noves
variants no ha permès aconseguir la tan desitjada
normalitat i durant el 2021, la pandèmia ha continuat
afectant el dia a dia de La Rambla i a la seva
activitat econòmica.
Sectors referents al passeig com l'hostaleria,
la restauració i l'hoteleria han patit de forma particular les limitacions d'aquestes restriccions que, també,
han mantingut limitats els aforaments a botigues i a
equipaments culturals i esportius, com teatres i gimnasos, activitats totes amb presència a La Rambla.
Amics de La Rambla també ha vist alterada la
seva activitat habitual per segon any consecutiu,
especialment en tot el que fa a actes i reunions amb
participació de públic que si bé en bona part s'han
mantingut, s'han desenvolupat sota determinades
limitacions o canvis de format, prioritzant sempre la
salut de tots els participants.
Paral·lelament a l'organització i gestió d'aquestes
activitats, Amics de La Rambla ha tornat a prioritzar
els serveis d'informació, acompanyament i ajuda al
soci en tot el relatiu a la comunicació de mesures
sanitàries, restriccions, subvencions i ajudes extraordinàries derivades de la situació de pandèmia. A més,
s'ha repartit material d'autoprotecció (mascaretes),
s'han editat cartells informatius per als comerços i
serveis de La Rambla i s'ha actuat davant les administracions per demanar ajudes, plans i polítiques
actives que garanteixin la continuïtat de l'activitat
comercial, social i cultural al passeig, pressionant
com a lobby per aconseguir-les. Ens hem sumat a
iniciatives dirigides a la reactivació econòmica com
la plataforma BCNMarket o els Bonus Consum i hem
atès de forma personalitzada totes les qüestions
i peticions rebudes en què Amics de La Rambla té
capacitat de gestió.
Sempre que ha estat possible, i respectant les
mesures de cada moment, Amics de La Rambla ha
continuat apostant per mantenir les activitats previstes amb intenció de persistir en el pla de reconquesta
barcelonina de La Rambla, endegat per la nostra entitat i que amb convocatòries destacades com el Tast
a la Rambla, la Festa Major de La Rambla o el Nadal
al passeig, estan afavorint el retrobament dels veïns i
veïnes de la ciutat amb el que és considerat el carrer
més emblemàtic i carismàtic de Barcelona.

ACTIVITATS
DESTACADES
2021
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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 Major de La Rambla — Festa del Roser
Ramblistes d'Honor
Tast a La Rambla
Baixa a La Rambla
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
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Festa Major de La Rambla
Festa del Roser
A

"La Rambla en flor"
La Rambla
Del 2 al 7 d'octubre

Amb un format encara reduït, però amb tots els elements essencials del programa d'aquests darrers anys,
Amics de La Rambla ha organitzat del 2 al 7 d'octubre,
una nova edició de la Festa del Roser, la festa major
del passeig, i unes de les cites anuals més destacades
amb la qual l'Associació vol convidar a barcelonins
i visitants a (re)descobrir i gaudir de La Rambla.
Amics de La Rambla és artífex d'aquesta celebració
i des de la seva primera edició l'any 1961, ha assumit
la seva organització i difusió, consolidant en els
darrers anys un programa en què es recull de forma
destacada la tradició de la flor a La Rambla.
En aquesta 60 edició s'ha mantingut aquest
protagonisme de la flor al passeig, i activitats com
"La Rambla en flor" i "Una flor, un desig" han tornat
a ser un èxit, malgrat les circumstàncies del moment,
derivades de la pandèmia.
El programa de la Festa del Roser 2021 que ha
recuperat dies respecte de la versió reduïda del 2020,
ha inclòs un total de 10 activitats, de les quals 6 directament organitzades per Amics de La Rambla i les
altres 4 restants convocades amb la col·laboració d'altres entitats que s'han fet càrrec de la seva realització.
L'accés a totes les activitats amb un aforament
màxim permès – concert de Carlota Flâneur,
Planetari Familiar, rutes, visites a equipaments
i espais emblemàtics del passeig...,– s'ha gestionat,
de nou, a través d'inscripcions online a la web
http://www.festadelroser.cat. En total, més de 500
persones es van inscriure a través d'aquest portal,
exhaurien, en la pràctica totalitat dels casos les places disponibles, en cada cas.

Activitats Destacades 2021

Festa Major de La Rambla Festa del Roser
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"La Rambla en flor" s'ha convertit després de sis
edicions, en una de les cites del programa de la Festa
del Roser més esperades per als barcelonins, que han
trobat en aquesta innovadora proposta d'exhibició
d'art floral, una nova forma de gaudir de La Rambla.
La iniciativa, sorgida de l'afany d'Amics de La
Rambla per recuperar i fer visible la tradició de la flor
al passeig, proposa a artistes florals transformar,
durant uns dies, l'aparença de façanes, balcons i
espais emblemàtics del passeig, que es transformen
en originals obres d'art floral, visibles per a tots els
que ramblegen i s'apropen al passeig.
Aquest any, el circuit de La Rambla en Flor ha
comptat amb 17 punts d'exposició a indrets tan
diversos com les taquilles de Las Golondrinas, un
pàrquing, restaurants, la façana del Palau Moja o la
mateixa calçada de La Rambla, amb un espectacular
arc floral que donava la benvinguda a "La Rambla en
flor", entre altres intervencions. A més, s'han sumat
a la iniciativa dos jardins, els de l'Ateneu Barcelonès i
el de la Casa Ignació de Puig.
Totes aquestes creacions d'art efímer es fan amb
plantes i flors de proximitat que un cop finalitzada l'activitat i en la mesura de les possibilitats, es recuperen
per altres usos, fent valer el propòsit d'Amics de La
Rambla de garantir iniciatives al passeig que apostin
per la sostenibilitat d'acord amb el recentment renovat
segell Biosphere rebut per l'Associació i que acredita
que l'estratègia de la nostra entitat es desenvolupa
sota criteris mediambientals, entre altres.
Com en edicions anteriors, "La Rambla en Flor" ha
comptat amb la col·laboració de les entitats, comerços i veïns del passeig i la participació d'artistes
florals, grups d'estudiants de floristeria, professionals
de Parcs i Jardins que han fet servir els diferents
espais com a llenç de les seves obres. També han
tornat a col·laborar amb Amics de La Rambla, el col·
lectiu de catifaires del Raval que han reproduït, un
any més, amb flors i notable mestria, el mosaic que
Joan Miró va fer per encàrrec de la nostra Associació
al paviment del Pla de l'Os.
L'exposició "La Rambla en flor" ha mantingut, a
més, el seu caràcter participatiu i més enllà de poder
gaudir visualment de totes les creacions florals, els
barcelonins han tornat a ser convidats a participar
activament en intervencions florals com el mural a
les taquilles de "Las Golondrinas", en el que tothom
que volia podia deixar les seves flors enganxades a la
xarxa de pescar que ha servit de suport per aquesta
creació signada pels ciutadans de Barcelona. També
ha estat possible participar en la cargolera gegantina d'"Una flor, un desig" on tothom podia deixar la

seva rosa, simbolitzant cada flor un desig d'aquella
persona. Així ho van fer, per exemple, diversos dels
regidors de l'Ajuntament de Barcelona i consellers
del Districte de Ciutat Vella que van participar en una
passejada especial per "La Rambla en Flor".

Activitats Destacades 2021

Festa Major de La Rambla Festa del Roser

Intervencions "La Rambla en flor" 2021
Taquilla de "Las Golondrinas"
Intervenció Parcs i Jardins.
"Després del Foc"
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
Tablao Cordobés
Passatge Bacardí
Intervenció de les catifaires del Raval.
Pla de l'Os. La Rambla
Hostal Mare Nostrum
Restaurant Cent Onze
Restaurant Moka
Teatre Poliorama
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. "Arc Floral"
Jardí de l’Ateneu Barcelonès.
Canuda, 6
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"Una flor, un desig"

Concert Festa Major:
Carlota Flâneur

Pla de la Virreina
2 d’octubre

Plaça Reial
2 d’octubre

Aquesta activitat organitzada i coordinada per Amics
de La Rambla ha arribat a la seva novena edició plenament consolidada al programa de la Festa Major
com una de les iniciatives que atreu més l'atenció
i participació dels barcelonins.
"Una flor, un desig" és una acció floral participativa
que recull la tradició de l'ofrena a la Mare de Déu
del Roser, patrona de les floristes de La Rambla,
i convida a tots els ciutadans a guarnir una gegantina cargolera amb roses, cada una d'elles símbol
d'un desig, anhel o esperança de les persones que
les dipositen i que, en aquesta edició, no van deixar
d'apropar-se, durant tot el matí del 2 d'octubre fins
al Pla de la Virreina, per participar.
En total es van repartir fins a 4.000 roses entre
tots els que van voler deixar el seu desig a aquesta
espectacular cargolera de 4 m d'alçada x 1,5 m 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.
El resultat d'aquesta nova forma d'ofrena floral,
va ser una cargolera completament atapeïda de
roses que va restar exposada durant tots els dies
de La Festa del Roser, convertint-se en un punt més
de l'exposició "La Rambla en flor".
Com en edicions anteriors, les flors que es van
repartir per aquesta acció provenien de cultius
de proximitat.

Activitats Destacades 2021

Aquest any hem pogut recuperar el concert de Festa
Major que en 2020 no vam poder celebrar per les
restriccions dictades per contreure l'expansió de la Covid-19 i ho hem fet amb un cartell de luxe amb Carlota
Flâneur com a protagonista.
El concert, gratuït, es va celebrar a la Plaça Reial
amb aforament limitat i va exhaurir les entrades poc
després d'obrir-se la reserva online per escoltar en viu
a aquesta cantant i compositora, reconeguda com a
mostra destacada de talent emergent de casa nostra.
Carlota Flâneur va regalar als presents un concert
de pop delicat i emocional, amb peces creades per
la mateixa artista que domina la guitarra, el violí i
l'art de la composició musical. Entre els temes que
es van poder escoltar a la Plaça Reial estaven els
del seu primer EP en solitari, Brains, amb temes en
anglès, idioma que l'artista utilitza majoritàriament
per compondre.
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Rutes per La Rambla
Les rutes temàtiques per La Rambla s'han convertit
en una forma atractiva de descobrir el passeig i com
passa en cada edició, les rutes organitzades amb
motiu de la Festa del Roser han tornat a ser un èxit
de participació.
Aquest any el programa ha inclòs tres rutes, "La
Rambla de les Lletres", "Captivats per La Rambla. De
Sissi Emperadriu a Albert Einstein" i "La Rambla més
Eròtica", una proposta aquesta darrera del Museu
Eròtic i Ineditours que s'han sumat així al programa
de Festa Major.
"La Rambla de les Lletres". 3 d'octubre. Guiats
per Maria Nunes els participants d'aquesta ruta van
descobrir el passeig, des de la font de Canaletes fins
al monument a Colom, a través dels ulls d'alguns dels
autors literaris que al llarg de la història han situat
a La Rambla com a centre o protagonista destacat
dels seus relats, comprovant a través de cada una
d'aquestes històries les mil i una rambles que hi ha
dins de la mateixa Rambla.
"Captivats per La Rambla. De Sissi Emperadriu a
Albert Einstein". 2 d'octubre. Sorprenent i interessant
ruta de mà de l'historiador i periodista Rafa Burgos que
va proposar a tots els participants, un recorregut per
la història de La Rambla vista pels ulls dels seus visitants més il·lustres. Rubén Darío, Alexander Fleming,
Stephen Hawking, Albert Einstein, Madonna, Ocaña,
Buffalo Bill, La Monyos o la mateixa Sissi Emperadriu
van ser alguns dels protagonistes d'aquesta ruta.
"La Rambla Eròtica". 2 i 6 d'octubre. Un recorregut
peculiar pel passeig més eròtic amb punt final al Museu de l'Eròtica, ubicat a La Rambla i primer museu
d'art i cultura eròtica de la ciutat.
Les rutes han estat totes gratuïtes i van permetre
als participants accedir a espais no sempre oberts
al públic, així com descobrir uns altres que sovint
passen desapercebuts. En tots els casos, les places
disponibles es van ocupar.
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Altres Activitats de Festa Major
El programa de la Festa del Roser ha comptat un any
més amb la col·laboració de comerços, empreses i
entitats que han organitzat i facilitat tota classe d'activitats a La Rambla durant els dies de Festa Major.
Aquestes activitats gratuïtes han cobert un ampli
espectre de públic, cridant de nou l'atenció sobre la
varietat de l'oferta cultura i oci que ofereix La Rambla
a tots els ciutadans.

El programa de la Festa del Roser d'enguany es
va completar amb una original iniciativa dels hotels
de La Rambla que van oferir als barcelonins diferents
packs d'allotjament al carrer més emblemàtic de la
ciutat, sovint una experiència que només proven els
turistes que visiten la ciutat i que els barcelonins no
aprofiten. Els restaurants de la zona van completar
aquesta oferta amb menús i plats especials.

Planetari familiar al museu Marítim de Barcelona
Organitzat pel Museu Marítim
Maremagnum Fest
Organitzat pel Centre Comercial Maremagnum.
Música en directe al Jardí del Museu Eròtic
Organitzat pel Museu Eròtic.
Taller de flors gratuït al Triangle Centre Comercial
Organitzat pel Triangle Centre Comercial.
Contes a la Biblioteca del Gòtic — Andreu Nin
Organitzat per la Biblioteca del Gòtic

Hotels amb ofertes especials
Hotel Arc La Rambla
Hotel Continental
Hotel España
Hotel Gaudí
Hotel Le Méridien Barcelona
Restaurants amb ofertes especials
Vapiano Ramblas
Restaurant CentOnze

A més, Amics de La Rambla va arribar a acords amb
altres comerços, empreses i institucions presents
també al passeig, per obrir als ciutadans espais poc
coneguts de La Rambla i, també, perquè el públic
pogués gaudir amb avantatges de museus
i exposicions.
Com és habitual, a més, les Rosers van ser protagonistes aquests dies a La Rambla i el Teatre Poliorama els va tornar a obrir les portes gratuïtament
perquè gaudissin d'un dels seus espectacles com a
obsequi en el dia del seu sant.
→ Aquàrium de Barcelona. Entrades amb descompte.
→ Exposició "Exposar-No exposar-se- Exposar-seNo exposar" al Santa Mònica.
→ Big Fun Museum. Entrades amb descompte.
→ Mini roses gratuïtes al Centre Comercial El Triangle.
→ Visita guiada a l'exposició "Miralles to be continued"
de la Fundació Enric Miralles.
→ Visita guiada a l'antiga Casa de Convalescència – IEC.
→ Exposició "La petjada del nyandú" a La Virreina
Centre de la Imatge.
→ Museu de Cera. Entrades amb descompte.
→ Visita al Palau Güell.
→ Visita guiada a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts
de Barcelona.
→ Visita guiada al Tablao Flamenco Cordobés.
→ Teatre Biblioteca de Catalunya
→ Entrada gratuïta per a les Rosers al Teatre Poliorama
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Ramblistes
d’Honor
B

Ramblistes d'Honor 2021
Marta Almirall
El jurat dels guardons de Ramblista d'Honor ha volgut
atorgar a Marta Almirall el guardó de Ramblista d'Honor en reconeixement de la seva trajectòria professional vinculada a les festes de la Ciutat.
Marta Almirall és coreògrafa, ballarina i directora
artística. Formada a Barcelona, París i Nova York ha
dedicat bona part de la seva trajectòria professional
a la creació d'espectables dirigits al públic infantil
que s'han representat amb molt d'èxit per tot Espanya, Europa i Amèrica.
Des del 2002, Almirall és la responsable de la
direcció artística i coreogràfica de la cavalcada de
Reis de Barcelona. Com a directora de festes de
l'Ajuntament és també la responsable dels espectacles relacionats amb la Festa de la Mercè i Nadal
a la ciutat.

Els guardons Ramblista d'Honor van ser instituïts per
Amics de La Rambla l'any 1961 i des de llavors, cada
any, reconeixen a persones, empreses i institucions
que amb la seva activitat i esforç, han contribuït a
millorar, divulgar o promoure el prestigi de Barcelona
i així també, de La Rambla.
Aquest és un premi que atorga la ciutadania, a qui
Amics de La Rambla cedeix el poder de decisió dels
guardonats. Per fer-ho es crea anualment un jurat
independent, format, exclusivament, per membres
representatius de la societat civil barcelonina que
valoren la idoneïtat de les candidatures i trien els
guardonats. Aquest fet ha consolidat aquest reconeixement com un esdeveniment ciutadà important que
està contribuint a l'objectiu d'Amics de La Rambla
perquè els barcelonins visualitzin La Rambla com el
passeig amb vocació ciutadana que és, i com un eix,
a més, de centralitat que admiren i estimen persones, empreses i institucions de tots els àmbits i de
tot arreu.

Cinema Maldà
El jurat dels guardons de Ramblista d'Honor ha volgut
atorgar al Cinema Maldà el guardó de Ramblista d'Honor en reconeixement de la seva aposta per la cultura
cinematogràfica a Ciutat Vella, per la seva resistència
tot i les dificultats i per haver-se convertit en un referent del cinema tant al barri com a la ciutat.
Tot un santuari del 7è art, el Cinema Maldà inaugurat l'any 1945, treballa dia a dia per oferir cinema de
qualitat al cor del barri gòtic, amb una programació
que arriba a projectar fins a 5 pel·lícules al dia.
Símbol de la cultura del cinema, de l'amor per la
feina ben feta i un exemple de resiliència, el Maldà és
l'únic cinema que en data de 2021 continua obert al
districte de Ciutat Vella.
Los Caracoles
La Junta Directiva d'Amics de La Rambla ha volgut
atorgar a Los Caracoles el guardó de Ramblista
d'Honor en reconeixement de la seva llarga història, a
la seva vinculació amb el barri i al seu paper d'ambaixador de la gastronomia de Barcelona.
Aquest restaurant amb cent vuitanta-cinc anys
d'història ubicat al carrer Escudellers, aplega tradició,
història i tota la qualitat d'una cuina elaborada des
del rigor i la cura del producte.
Per les taules de Los Caracoles han passat barcelonins, els millors actors de Hollywood, els mariners
nord-americans de la 6a flota, turistes i visitants de
casa nostra que han gaudit al llarg de la història del
plaer gastronòmic de dinar en aquest establiment
considerat ja, un dels imprescindibles per qualsevol
ciutadà de Barcelona.
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Candidatures i Jurat

Acte institucional al Saló de Cent

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 2021 ha estat format per: Josep M. Bilurbina,
Iosu de La Torre, Sergi Doria, Carles Escolà, Jordi
Fernández, Jordi Mumbrú, Joan Oliveras Bagués,
Ana Pantaleoni, Ramon Pellicer, Lluís Regàs, Sergi
Saborit, Àlex Sálmon, Enric Sierra, Roser Tiana,
Sergi Vicente i el president d'Amics de La Rambla,
Fermín Villar.
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L'acte institucional de lliurament dels guardons
de Ramblista d'Honor va tenir lloc el 18 d'octubre
al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona,
en una cerimònia presidida pel regidor de Ciutat
Vella, Jordi Rabassa, i el president d'Amics de La
Rambla, Fermín Villar.
L'acte va comptar com a convidada especial
l'escriptora i periodista Empar Moliner, responsable de fer la glossa dels tres premiats en aquesta
seixantena edició dels guardons Ramblista d'Honor.
Moliner es va declarar una entusiasta declarada de
La Rambla.
A diferència de l'any anterior que aquest acte
va haver de celebrar-se a porta tancada per raons
òbvies derivades de les condicions sanitàries del moment, aquest any ha recuperat la presència de públic,
encara que amb un aforament limitat.
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Tast
a La Rambla
C
Amics de La Rambla ha organitzat – amb la col·
laboració del grup gsr - una nova i exitosa edició de
"Tast a La Rambla, Setena Setmana de Gastronomia
de Barcelona", el gran festival culinari de la ciutat, que
des de 2014 convida als barcelonins a gaudir de La
Rambla i recuperar-la com a espai de lleure, oferint-los
la possibilitat de tastar, a preus populars, la cuina i
creacions dels millors restaurants, bars i pastisseries
de la Barcelona, instal·lats durant uns dies, al bell mig
del passeig.
Del 30 de setembre al 3 d'octubre més de 95.000
persones (un 63% de la ciutat de Barcelona, un 22%
estrangers, un 6% de la província de Barcelona i un 9%
d'altres indrets de Catalunya o de l'Estat) van fer camí
a La Rambla per participar en aquesta cita gastronòmica anual que, en aquesta edició, ha superat totes
les expectatives previstes d'assistència i resposta
ciutadana en temps de pandèmia.
A diferència d'anys anteriors, i donades les mesures
sanitàries imposades per la Covid-19, el Tast ha funcionat en aquesta edició amb un recinte perimetrat amb
un aforament de 2.000 persones. El recinte comptava
amb cinc portes amb control d'accés, gel hidroalcohòlic a disposició dels assistents i al seu interior l'ús
de mascareta ha estat obligatori quan no s'estava
consumint a les taules.
El retorn d'aquesta important cita gastronomia, suspesa en 2020 i ajornada del juny de 2021 a les seves
dates definitives de celebració a l'octubre d'aquest
mateix any, ha comptat amb la participació de 26 establiments i un complet programa de tallers i ponències
que han tornat a ser una de les activitats amb més èxit
del Tast a La Rambla.
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La Cuina del Tast
Tast a La Rambla s'ha consolidat amb aquesta setena edició com un esdeveniment gastronòmic i ciutadà
innovador, de caràcter anual, que compta amb el
suport de l'Ajuntament de Barcelona, amb el patrocini
de grans marques i la participació dels millors restaurants–molts d'ells amb estrella Michelin-, bars i
pastisseries de la ciutat.
En total, aquest any el festival gastronòmic ha
comptat amb la participació de 26 establiments
repartits entre 5 zones temàtiques amb propostes
que defineixen la gastronomia barcelonina: Cuines
d'Autor, Cuines Tradicionals, Tapes i Platillos i Pastisseries. La cinquena zona, per segon any consecutiu,
era una mostra de la cuina i vins de Lanzarote.
A banda de totes aquestes zones de cuina, el Tast
a La Rambla ha disposat d'una zona de degustació
i barres de 150 metres lineals i 20 taquilles per a la
compra de tiquets, que es van posar a la venda a un
preu de 4 € cada tapa.
La tapa més venuda en aquesta setena edició ha estat el brioix de tàrtar de salmó marinat amb ratlladura
de llima, maionesa de siracha i avellanes acaramel·
lades del restaurant Telefèric, que va competir en
qualitat i originalitat amb totes les propostes de la
resta de participants. I és que el Tast a La Rambla suposa una democratització de l'alta gastronomia, una
oportunitat per descobrir els millors restaurants de la
ciutat (algun d'ells guardonats amb estrella Michelin)
a un preu popular.

Cuina Tradicional

Cuina d’Autor

Besta
Empanada cruixent de tonyina vermella.
Manu Núñez i Carles Ramon
Restaurant Llamber
"Torto" de blat de moro, guisat de cabra de mar a la
sidra, caviar del Pirineu.
Francisco Heras i Ángel Palacios
Louro
Torrada de sardina fumada, compota de tomàquet i
formatge Cebreiro.
Guillermo Dosil
Ca la Nuri
Arròs melós d'ànec i bolets.
Alex Jiménez i David Noguera
Can Culleres
Rovellons botó saltats amb botifarra del Perol, botifarra de pagès ecològica esparracada i rovell trufat.
Jordi Asensio
Foodlona by Miquel Antoja
Rigatoni al tartufo amb cansalada torrada al Xerès i
Grana Padano.
Miquel Antoja
La Bonaigua
"Ensaladilla" de La Bonaigua.
Víctor Pardo

Dos pebrots by Albert Raurich & Takeshi Somekawa
Kebab de xai.
Albert Raurich i Takeshi Somekawa
Kao Dim Sum by Josep Maria & Meilan & Nayan Kao
Pastrami xinès amb brioix a la planxa.
Josep Maria, Meilan i Nayan Kao
Nectari by Jordi Esteve
Caneló de rostit amb encenalls de foie i essència de
tòfona.
Jordi Esteve
Virens by Rodrigo de la Calle
"Green Taco" de cochinita vegana amb mole verd i
brots tendres.
Rodrigo de la Calle
Tapas 24 by Carles Abellán
Croquetes de pollastre a la catalana, croquetes de
pernil ibèric i croquetes de tardor.
Carles Abellán
Chickoa by Paco Pérez
El mollete Chickoa.
Paco Pérez
Can Pizza by Max & Stefano Colombo
Arrabbiata.
Max i Stefano Colombo
Pastisseria

Tapes i Platillos
A Pluma
Ales de pollastre Apluma.
Eugeni de Diego
Bar Alegría 1899
Truita trufada.
Tomàs Abellán
Teòric Taverna Gastronòmica
La clotx del Teòric.
Oriol Casals
Cecconi’s
Risotto de bolets silvestres i tòfona negra.
Alessio Biangini
Restaurant Telefèric
Brioix de tàrtar de salmó marinat amb ratlladura de llima, maionesa de siracha i avellanes encaramel·lades.
Oscar Cabezas
Pepa Tomate
Mollete de picanya de vedella madurada amb chimichurri d'herbes del Mediterrani.
Josep Carbonell
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L’Atelier
Cornet Reus.
Eric Ortuño i Ximena Pastor
Mervier Canal
Frasier.
Lluís Estrada Canal
Escribà
Escribanet de lemon pie.
Christian Escribà
Pastisseria Takashi Ochiai
Yuzu — Matcha Choux.
Ken Ochiai Martí
Oriol Balaguer
Cheescake amb sorbet de mango-passió.
Oriol Balaguer
Gelateria Da Gallo
Cannolo farcit de formatge ricotta d'ovella i granets de
festuc de Bronte D.O.P.
Nuncio Cona
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Tallers gratuïts i altres propostes

Implicació amb Ciutat Vella i amb Barcelona

Un dels atractius principals del Tast a La Rambla, a
més de l'oferta dels restaurants i pastisseries participants és l'aula gastronòmica, Aula Tast, que aquest
any s'ha ubicat en una carpa oberta dins del recinte
del Tast. Aquí es van organitzar fins a 20 activitats
gratuïtes i totalment obertes al públic barceloní i als
veïns del barri i, en particular, també, a escoles de
cuina de Ciutat Vella i de la ciutat.
Com és habitual, els tallers han estat dirigits
per cuiners dels millors restaurants de Barcelona,
pastissers reconeguts i sommeliers de les marques
presents en l'esdeveniment. En el programa de l'Aula
Tast també ha incorporat tasts de productes i exhibicions professionals.

Tast a La Rambla és un esdeveniment que té com a
finalitat principal apropar La Rambla als barcelonins.
I és en el marc d'aquest propòsit principal que les
veïnes i veïns, els comerços, les institucions i les
entitats de Ciutat Vella, han estat, de nou, objectiu
particular d'aquesta setena edició del festival.
Veïns

Tapas 24 by Carles Abellán
Guisat de tradició catalana
Carles Abellán, Xef
Chickoa by Paco Pérez
El pollastre macerat amb generositat
Franklin Orellana, Xef
Juvé & Camps
Harmonia monovarietal.
Òscar Roca, Sommelier
Saborea Lanzarote – Bodegas El Grifo
El vinya de l'impossible
Jorge Rodríguez, Enòleg Bodegas El Grifo
Aperol Spritz
L'aperitiu perfecte
Oscar Sádaba, Brand Ambassador
Escribà
Panellets tradinnovadors
Escribà, Pastisser
Estrella Damm
Tast cerveses Damm
Pepi Ramos, Tècnica de tastos i visites
a fàbriques de DAMM

A Pluma
El pollastre en la seva màxima expressió
Eugeni de Diego Xef
Teòric Taverna Gastronòmica
Cuina tradicional catalana de mar i muntanya
Oriol Casals, Xef
Acqua Panna — S.Pellegrino
Un plaer per als sentits
Juan Muñoz, Sommelier
Royal Bliss
Masterclass de combinats Royal Bliss
Sergi Estévez, Brand Ambassador
Saborea Lanzarote — Bodegas Los Bermejos
Lanzarote, la vinya de l'impensable
Ana de León, Gerent de Bodegas Los Bermejos
Cinzano
El vermut més premiat del món
Oscar Sádaba, Brand Ambassador
Foodlona
Trucs per fer el carrot cake més esponjós del món
Miquel Antoja, Xef
Saborea Lanzarote — Bodegas Vulcano de Lanzarote
Essències de Lanzarote. Víctor Díaz, Gerent Bodegas
Vulcano de Lanzarote
Canal
Dolça rutina
Lluís Estrada Canal, Pastisser
Llamber
La cuina asturiana al Mediterrani
Ángel Palacios, Xef
Freixenet
Blanc o rosat? Vi o cava? Xavier Flores Benítez,
RR.PP. i Enoturisme
Estrella Damm
Tast cerveses Damm
Pepi Ramos, Tècnica de tastos i visites
a fàbriques de DAMM.
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Des de l'inici, Tast a La Rambla ha aspirat a convertir-se en un punt de trobada per als veïns del barri i
per això, els espais de degustació amb taules i cadires
han estat com sempre oberts a tothom i paral·lelament a la mostra gastronòmica s'han celebrat un
seguit d'activitats gratuïtes obertes a tothom a l'Aula
Tast. A més, com és habitual, no ha estat necessari
consumir per poder accedir.
D'igual forma, hem tornat a focalitzar una part
important de la promoció de Tast a La Rambla, Setena
Setmana de Gastronomia de Barcelona, en els veïns
de La Rambla i de Ciutat Vella. Aquesta promoció s'ha
portat a terme mitjançant l'agenda de la web d'Amics
de La Rambla, el blog Ramblejant i el butlletí informatiu de l'Associació que en el seu número de juny va
incorporar informació pràctica sobre l'esdeveniment.
El programa de mà i el butlletí de l'Associació es
va enviar també per correu a tots els socis de l'entitat
i es va repartir a centres cívics i a la Biblioteca de la
zona. La promoció en el barri es va completar amb la
promoció a les xarxes socials d'Amics de La Rambla
(Twitter, Facebook, Instagram, blog "Ramblejant" i
pàgina web de l'Associació) que compten amb molts
seguidors del barri.
Entitats

Restaurants
Tast a La Rambla vol ser un referent per mostrar la
gastronomia del barri i de la ciutat i per això, tot i que
la condició per estar present al Tast a La Rambla és
la qualitat i l'excel·lència, intentem que els restaurants de Ciutat Vella i de La Rambla tinguin un tracte
diferencial sempre que compleixin amb els criteris
establerts. És així que en aquesta edició dels 26
restaurants seleccionats pel Tast a La Rambla, 7 han
estat de Ciutat Vella, d'ells 2 amb local a La Rambla.
Personal
Al Tast a La Rambla 2021 han treballat, contractades
expressament per l'esdeveniment, un total de 68 persones, una part de les quals en pràctiques, gràcies a
acords de col·laboració amb diferents entitats docents
i del tercer sector. Per als alumnes d'aquestes entitats
suposa un primer contracte i un contacte amb l'alta
gastronomia en un esdeveniment molt especial que
requereix molt esforç per part seva, però que també
els hi aporta una experiència vital i professional molt
important.
A més d'aquest personal, Grup gsr i Amics de La
Rambla aporten el seu, als que se sumen a més,
voluntaris de la Junta Directiva de l'Associació que
també, participen molt activament en l'esdeveniment.
Entitat i alumnes contractats
en el Tast a La Rambla 2021:
CETT
Alumnes de cuina i de sala: 12
CASAL DELS INFANTS
Alumnes per servei de barres: 29

La col·laboració amb les entitats del barri és també
una part important del Tast a La Rambla i per això en
aquesta setena edició, Amics de La Rambla ha tornat
a comptar amb la complicitat de moltes entitats,
empreses i establiments de Ciutat Vella com el Casal
dels Infants, el Mercat de la Boqueria, el centre d'art
Santa Mònica, la Comandància Naval, el Districte de
Ciutat Vella o el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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Sostenibilitat
La sostenibilitat és un dels aspectes que el Tast a
La Rambla ha continuat treballant intensament en
aquesta setena edició amb la intenció d'apropar-se
als indicadors de la certificació Biosphere. En aquest
sentit, al llarg dels quatre dies del Tast a La Rambla
es van dur a terme accions per millorar la sostenibilitat de l'esdeveniment i per conscienciar al públic
assistent sobre la necessitat d'evitar el malbaratament dels aliments.
La Vaixella
Tant els vasos com la vaixella utilitzada en el Tast a La
Rambla (plats i coberts) han estat de material biodegradable i compostable.
Comunicació: Premsa i Xarxes Socials
L'objectiu d'apropar Rambla i barceloní no es pot
mesurar únicament amb la presència de visitants i en
el nombre de consumicions. Les múltiples aparicions
en premsa (escrita, televisions, xarxes i online) i la
presència de l'esdeveniment a totes les xarxes socials
han generat impactes positius en els espectadors que
veuen una imatge amable de La Rambla com a espai
d'oci familiar i com a espai de centralitat ciutadana.
En aquesta edició, tant pel nombre d'impactes
en premsa com pels de la web i les xarxes socials
pròpies del Tast a La Rambla, la valoració no pot
ser més positiva.
Resum d'impactes en premsa Tast a La Rambla
17 articles de premsa generalista.
6 programes de TV van cobrir la notícia
(programes i informatius TV3 i BTV)
109 articles digitals als principals mitjans nacionals,
especialitzats i blogs.
10 informatius i programes de ràdio
en l'àmbit nacional.
Principals xifres Tast a la Rambla 2021
95.000 persones dins del recinte del Tast .
Més de 140.000 consumicions.
126.000 unitats de vaixella compostable
(100% biodegradable)
200 treballadors.
260 metres lineals de servei al client.
4.500 metres quadrats d'Espai Tast a La Rambla
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Baixa
a La Rambla
D
La Rambla
Del 4 al 20 de juny
Després d'una primera edició el desembre del 2020,
Amics de La Rambla ha pogut celebrar finalment la
segona part de la campanya "Baixa a La Rambla",
entre el 4 i 20 de juny d'aquest any, després que les
restriccions sanitàries ens van obligar a ajornar el
programa previst per al mes de gener.
"Baixa a La Rambla" és un programa creat i impulsat per la nostra Associació i dirigit de forma específica a recuperar el passeig per als barcelonins i perquè
la seva presència s'allargui i mantingui en el temps, i
més enllà de circumstàncies puntuals com les actuals
en què la manca de turistes a La Rambla provocada
per la pandèmia ha estat percebut per molt barcelonins com una oportunitat per gaudir d'aquest carrer.
Amb intenció, doncs, de corregir aquesta percepció
i fer visible tots els atractius que té el passeig per oferir als barcelonins ara i sempre, la campanya "Baixa a
La Rambla" ha programat fins a 88 activitats diferents
que han demostrat que el passeig és un espai privilegiat a la ciutat on fer activitats en família, descobrir el
patrimoni material i immaterial que La Rambla ofereix
i on gaudir d'espais culturals únics i d'una de les ofer-

tes d'oci per a tots els públics més grans que es pot
trobar en un únic carrer a una ciutat europea.
El programa de "Baixa a La Rambla" que ha comptat amb la implicació d'entitats culturals, comerços,
floristes i altres agents actius a La Rambla, ha contemplat en aquesta edició de juny, activitats diàries
d'oci per a tota la família: exposicions d'art, activitats
esportives, showcookings, rutes guiades per racons
històrics, concerts, lectures poètiques, tallers de
floristeria o propostes gastronòmiques, entre altres.
A més, fins al 20 de juny, la campanya també va oferir
descomptes i preus especials a diferents espais culturals de La Rambla i voltants.
La reserva de plaça per a les activitats s'ha gestionat des de l'eina online integrada a la web d'Amics
de La Rambla, havent-se aconseguit en tots els casos
un èxit rotund de participació. El total de les activitats
han tingut una mitjana d'ocupació del 89%, destacant
la gastronomia amb un 100% d'ocupació, la música i
espectacles amb un 93% d'ocupació i la cultura amb
un 86% d'ocupació. L'ocupació més baixa ha estat als
tallers amb una ocupació superior al 78%.
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Activitats realitzades
Caricatures i Retrats a La Rambla.
Classes Tango i folklore argentí.
Classes de Cross.
Cuina de la Boqueria.
Espirituals, Blues i Jazz.
Exhibició de Body combat.
Exposició Estàtues Humanes.
Flash Mob flamenc amb Karine Amaya i el Yiyo.
Gincana Cluedo CSI, el misteri de la Rambla + tapa de fideuà i zurito de vi a La Cuina de la Boqueria.
Global training a la Rambla.
Concert d'Hidrogenesse.
Lectura poètica en homenatge a Alfons Borrell.
Liceu Vermut : Chicuelo.
Liceu Vermut : Raül Refree.
Maridatge de 4 cerveses DAMM amb tapes del xef Albert Ortiz de La Cuina de la Boqueria.
Taula Rodona: Montserrat Roig, un referent avui.
Recuperem els Quioscs de La Rambla.
Ruta guiada "Comèdies i Tragèdies de les Rambles".
Ruta guiada "Ramblejant".
Ruta guiada "La Rambla més captivadora".
Showcooking-taller de tapes de La Cuina de la Boqueria.
Taller Art Floral.
Taller Floristeria.
Tallers exhibició d'Artesans a La Rambla (fusta, pell, plata).
Tour guiat "Passejant per la Rambla".
Visita a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
Visita guiada a la Fundació Enric Miralles.
Visita guiada al Tablao Cordobés.
Visita guiada exposició Restaurant Núria.
Visites guiades Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
Zumba Strong.
Entrades gratuïtes, descomptes i preus especials a:
Artfolk
CCCB
CEM Colom
Cocteleria Boadas
El Triangle
Gran Teatre del Liceu
Hotel Arc del Teatre
Hotel Duquesa de Cardona
L'Aquàrium de Barcelona
La Poma
Las Golondrinas
Los Caracoles
MACBA
Más Visión
Moka
Museu Marítim
Museu de l'Eròtica
Bar Núria
Palau Güell
Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
Teatre Romea
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Camino de Santiago
E

Wise Rambla
F

Amics de La Rambla ha col·laborat amb el Centro
Galego de Barcelona, soci de la nostra entitat, en el
seu projecte de senyalització del Camino de Santiago
a la ciutat.
Des de la nostra entitat hem buscat la complicitat
de les diferents associacions comercials que creua
aquest camí (Barnacentre, Amics del Passeig de
Gràcia, Gràcia, Vallcarca i Cor d'Horta) per treballar
conjuntament i fer possible aquesta senyalització i la
difusió d'aquest tram del Camino que porta de Barcelona a Montserrat i d'allà a Galícia.
El Camino a Barcelona surt del Port, puja per La
Rambla, gira pel carrer Ferran per passar per davant
de l'església de Sant Jaume i arribar fins a la plaça de
Sant Jaume. A partir d'aquí el recorregut segueix pels
carrers Bisbe, Portal de l'Àngel i Passeig de Gràcia, i
continua per Gràcia, Vallcarca i Horta fins a Collserola
i d'allà fins a Montserrat.
El 26 de novembre de 2021 es va inaugurar oficialment la senyalització del Camino de Santiago a Barcelona amb una notable repercussió als mitjans de
comunicació, on es va garantir la presència d'Amics
de La Rambla amb la distribució d'un comunicat de
premsa amb la història del Camino a Barcelona i
detall del procés de la seva senyalització a Barcelona.
A l'oficina d'informació que hi ha al Centro Galego,
els pelegrins poden recollir la Compostela, i rebre tota
la informació per començar i/o seguir el seu camí.

Hem continuat endavant amb el projecte "Wise Rambla", una iniciativa conjunta d'Amics de la Rambla i
el Palau Moja sorgida ja fa quatre anys i que té com
a objectiu recuperar la força i història de la Rambla,
partint del fet que aquest és, molt probablement, el
carrer més (des)conegut de Barcelona.
En aquesta recerca del veritable protagonisme de
La Rambla a la ciutat, l'Associació aposta per una
Rambla que sigui un espai de benvinguda, especialment pel visitant local, i també pel turista, fomentant
per això, un nou model que d'acord amb tres eixos bàsics d'actuació, sostenibilitat, tecnologia i màrqueting
asseguri un model de gestió del passeig que perduri
en el temps i que a més, faci possible que La Rambla
i les activitats presents en la mateixa aconsegueixin l'acreditació Biosphere, convertint-se, així, en el
primer carrer del món en obtenir-la.
En el camí ja iniciat cap aquests propòsits, i pel
que fa al vessant tecnològic del projecte, està operatiu el portal de la Rambla Barcelona (www.laramblabarcelona.com), amb el que l'Associació ha continuat
col·laborant durant tot l'any.
Aquest espai web amb informació en català,
espanyol i anglès, es dirigeix a públic local i internacional i valora la història, les anècdotes, les activitats,
els restaurants, els personatges i els secrets millor
guardats del passeig i ho fa sempre des d'un punt de
vista experiencial per estimular l'atenció i participació
dels qui s'interessen.
En el marc d'aquest mateix àmbit tecnològic a més,
se continua treballant en la recerca de solucions que
millorin la mobilitat a La Rambla i s'han continuat
recollint les dades dels sensors i antenes instal·lats
ja fa tres anys a diferents punts del passeig i que ens
permeten conèixer, entre altres dades, les pautes de
mobilitat o els punts amb més ocupació de La Rambla,
aportant-nos criteri per a futures actuacions.
Pel que fa a la sostenibilitat, hem continuat focalitzats en la promoció del "Compromís per a la Sostenibilitat Turística de la Destinació Barcelona Biosphere"
entre tots els socis d'Amics de La Rambla, col·
laborant i recolzant la diagnosi i adopció de mesures
correctives que els permeti millorar la seva sostenibilitat i aconseguir el segell Biosphere que acrediti que
la seva estratègia empresarial es desenvolupa sota
els criteris d'un nou model de turisme no agressiu i
sostenible en el temps.
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La Rambla
Biosphere
G
Aquest 2021, Amics de La Rambla ha renovat el
"Compromís per a la Sostenibilitat Turística de la
Destinació Barcelona Biosphere" i ha rebut el nou
distintiu que així ho acredita.
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 de l'Associació que La
Rambla esdevingui un territori on aquesta certificació
aconsegueixi la màxima implantació.
És així, que a més de renovar el nostre compromís,
hem continuat ajudant a implementar el projecte
Biosphere a La Rambla, per estimular i afavorir el
compromís amb la sostenibilitat entre el teixit empresarial del passeig, i tot, amb intenció de ser a més, en
un futur no llunyà, el primer carrer del món en obtenir
la certificació Biosphere en el seu conjunt.
Perquè aquest procés es desenvolupi amb èxit,
s'han definit uns requisits i pautes que orienten a les
empreses i els serveis de La Rambla en el seu camí
cap a la sostenibilitat que s'han recollit en forma de
manual, en el que, també, es detallen els factors ambientals, socials, laborals, culturals i econòmics sobre
els quals tenen o es pot esperar que tinguin influència.
Molts dels nostres associats, com el Gran Teatre
del Liceu, el Gremi d'Hotels de Barcelona, l'Hostal
Mare Nostrum, l'Hotel 1898, l'Hotel Arc La Rambla,
l'Hotel Le Méridien Barcelona, La Cava Universal,
L'Aquàrium de Barcelona o el Restaurant Moka,
ja s'han sumat a la iniciativa i han renovat o s'han
adherit per primer cop aquest any al "Compromís per
a la Sostenibilitat Turística de la Destinació Barcelona
Biosphere". El Palau Moja també té la certificació Biosphere que l'acredita com una destinació sostenible.
En tots els casos, la implantació de Bones Pràctiques s'ha realitzat de forma voluntària i proactiva,
i aquestes empreses i serveis han rebut la distinció
una vegada superada la supervisió que realitza un
òrgan extern a la mateixa administració, l'Institut de
Turisme Responsable amb el qual Amics de La Rambla signarà pròximament un acord de col·laboració.
El desenvolupament d'aquesta iniciativa està
liderada per l'Ajuntament de Barcelona, a través de

Turisme de Barcelona, i la col·laboració de la Cambra
de Comerç i d'Amics de La Rambla, al passeig.
El procés d'implantació per a l'adhesió al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona
Biosphere es fa sota el paraigua de la marca Biosphere, atesa la condició de Barcelona de destinació certificada i, per tant, amb capacitat per impulsar
el distintiu Compromís (Committed Entity). Com a
novetat d'aquest any, s'han adaptat els requisits dels
17 objectius de Desenvolupament Sostenible de
l'Agenda 2030, sobre els que es fonamenta aquesta
certificació, a les exigències de salut i benestar per
evitar contagis de la Covid-19.
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Rambla por
el Clima
H

Festival Clàssics
I
La Rambla
Novembre - Desembre
El festival d'arts contemporànies i pensament
"Clàssics" ha triat La Rambla com escenari de l'edició
d'aquest any que ha tingut la ira com a tema principal
i a Abel Azcona com artista convidat.
L'objectiu del Festival és donar força a la cultura
contemporània, impulsant relectures dels clàssics
que ens emocionin i que ens ajudin a pensar sobre
preocupacions essencials i temes cabdals com en
aquest cas la ira, un sentiment que no és nou ni contemporani i que ha estat protagonista de moviments i
revoltes durant més de dos mil·lennis.
Per fer palès tot plegat, l'organització del Festival
va confiar en el controvertit artista Abel Azcona que
va proposar tot un seguit d'accions a La Rambla per
aixecar la ira del públic, transeünts, conductors...,
i obrir així, la reflexió sobre aquest sentiment. Per
aconseguir-ho, Azcona va tallar el trànsit de La Rambla, assegut amb una cadira al mig de la calçada; va
fer que moguessin el seu cos anestesiat d'un punt a
l'altre del passeig, en una sobreexposició crítica; va
protagonitzar una peça amb violència activa, en la
que va ser colpejat fins a caure a terra de La Rambla,
fent culpables als vianants en una crida per visibilitzar la violència; i va fer, també, un discurs cridant a
l'odi de forma implícita, com a mostra de la mena de
missatges que determinats col·lectius i partits fan
actualment, entre altres accions.

Hem continuat col·laborant amb el projecte de sostenibilitat de Coca-Cola "Rambla por el Clima" que juntament amb el Gremi de Restauració de Barcelona hem
treballat perquè tingui una especial repercussió en els
establiments d'hostaleria i restauració del passeig.
El projecte incideix en la millora de les pràctiques
sostenibles en aquest tipus de negocis i aposta per
introduir mecanismes més exactes de sostenibilitat
ambiental lligats exclusivament a aquestes activitats
per optimitzar, així, els resultats.
"Rambla por el Clima" ofereix auditories als interessats sobre la salut mediambiental del seu negoci
i els dona suport en la seva finalitat de millorar
la seva sostenibilitat, brindant als participants diferents mesures per optimitzar la seva eficiència en
l'àmbit ambiental.
Aquesta és una iniciativa pionera i, a més de
contribuir a disminuir la contaminació generada per
l'activitat hostalera al passeig i fer de La Rambla un
espai més sostenible en termes mediambientals, ens
està aportant informació de valor per poder detectar
tots els punts de millora en aquests establiments
i que puguin, així, aconseguir la distinció Biosphere
que Amics de La Rambla vol per a tots els negocis del
passeig, fet que convertiria a La Rambla en el primer
carrer del món en aconseguir-ho.

Activitats Destacades 2021

Rambla por el Clima

62

Activitats Destacades 2021

Festival Clàssics

63

BCNegra
J

Web Menús
K

Portal Ofertes
L

La Rambla
Del 21 al 31 de gener

"Menús a La Rambla" és una iniciativa de l'Associació per contribuir a la visibilitat de l'oferta gastronòmica diària al passeig i els seus voltants i apropar-la als
que viuen, treballen i passegen per La Rambla.
Aquesta web és un micro-site allotjat a la web
principal de l'Associació, amb una imatge i apartat
propi on s'informa dels menús setmanals dels establiments adherits i es publiquen, també, descomptes i
promocions associats a aquests restaurants. També
es publiciten els menús especials que els restaurants
ofereixen en dates especials com Nadal, Cap d'Any... .
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 "brunch".
La promoció de "Menús a La Rambla" inclou,
també, l'enviament de newsletters puntuals als
socis i base de contactes de l'Associació per donar a
conèixer aquesta iniciativa i tot el que ofereixen els
establiments de restauració que en formen part.
L'adreça de la web "Menús a La Rambla" és:
https://www.amicsdelarambla.cat/cat/menus-rambla.html

Hem mantingut actiu el portal web amb ofertes comercials dels socis d'Amics de La Rambla, que té com
a objectiu contribuir a la promoció del nostre territori
com eix de compres, gastronomia, cultura i oci per a
tots els barcelonins i visitants.
Al llarg de l'any hem treballat en la difusió del projecte entre nous comerços i serveis associats i de forma
puntual hem publicat i actualitzat les ofertes i promocions dels establiments participants, reforçant la seva
visibilitat al portal a través de la seva inclusió, també, a
la newsletter amb informació de La Rambla que enviem
mensualment als socis i al públic en general.
Aquest portal d'ofertes funciona amb 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 lloc totes les promocions
actives de qualsevol dels comerços adherits.
El porta d'ofertes comercials d'Amics de La Rambla és part del pla de digitalització de l'Associació
que incorpora de forma puntual noves eines digitals
que contribueixen positivament tant a la pròpia gestió
de l'entitat com a la promoció de La Rambla. Portals
com aquest, a més, ens permeten una publicitat més
efectiva - accessible en tot moment des del terminal
de cada usuari – i més sostenible, en eliminar la
presència del paper.

BCNegra / Web Menús
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BCNegra, el Festival de novel·la negra de la ciutat de
Barcelona havia triat La Rambla com epicentre per
a la seva edició del 2021 i malgrat que la situació
epidemiològica no va permetre el seu desenvolupament en format presencial, l'organització va decidir
mantenir les activitats sense públic i convertir els
espais inicialment triats a La Rambla i voltants per
acollir el programa, en escenaris de les transmissions
streaming que van suplir la celebració in situ.
Algunes de les activitats del programa van estar
estretament relacionades amb La Rambla, com la
taula rodona "Personatges de La Rambla" en la que
va participar Alicia Berlanga, vocal d'Amics de La
Rambla i on es va fer un interessant repàs a alguns
dels personatges que més han marcat la vida al
passeig; o "Veus del districte cinquè", una altra taula
rodona que va conduir als oients fins als baixos fons
de Ciutat Vella durant la primera meitat del segle XX.
A més de Berlanga, autors com Xavier Theros,
Paco Villar, Elsa Plaza o Alberto Valle han participat
en aquesta edició BCNegra que es va clausurar amb
un concert de Josele Santiago.
Malauradament, l'itinerari per descobrir La Rambla
més negra va ser una de les poques activitats que no
va poder adaptar-se al format digital, encara que el
Festival va produir uns podcasts amb la informació dels
itineraris perquè tots els interessats els puguin fer. Els
podcasts han comptat amb la col·laboració de l'historiador Rafa Burgos, guia de les rutes que proposa habitualment Amics de La Rambla com activitat al passeig.
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BCNMarket
i Bonus Consum
M
BCNMarket

Bonus Consum

Amics de La Rambla s'ha sumat al projecte BCNMarket i com a entitat adherida a Barcelona Oberta
ha estat un dels impulsors del que ja és el primer
Marketplace conjunt del comerç de la ciutat de Barcelona. La plataforma que compta amb el suport de
l'Ajuntament de Barcelona, té com a objectiu avançar
en la digitalització dels establiments de la ciutat i
competir amb les grans plataformes de comerç online.
BCNMarket, desenvolupat tècnicament per Tiendeo i Manzaning, permet als comerços donar a conèixer i vendre online els seus productes i serveis. A
més, esdevé una solució per tal que els consumidors
puguin fer la compra a les seves botigues de confiança sense haver de desplaçar-se, però mantenint la
relació entre professional i client que caracteritza el
comerç presencial de la ciutat.
Els comerciants que s'adhereixen ho poden fer
amb dues modalitats: de manera gratuïta o pagant
una quota de 8 euros. L'opció d'inscripció en què es
paga ofereix la funcionalitat de venda online, entrega
a domicili, suport tècnic personalitzat i supervisió
del contingut. En aquest sentit, a més, i de forma
gratuïta, Amics de La Rambla ha atès les consultes i
dubtes dels comerços associats sobre aquesta nova
plataforma i els ha acompanyat en la seva adhesió
sempre que ho han sol·licitat.
BCNMarket, doncs, es planteja com una plataforma oberta i col·laborativa entre els diferents establiments, que busca generar tràfic físic i online als
negocis de Barcelona, facilitar que el barceloní trobi
resposta a les seves cerques en els comerços de la
ciutat i esdevenir una alternativa als webs que només
venen virtualment.
A finals de desembre de 2021, BCNMarket ja comptava amb prop de 4.500 botigues donades d'alta, entre
ells diversos comerços i serveis de La Rambla.

Amics de La Rambla ha participat activament en la
campanya de Bonus Consum facilitant informació
i suport a tots els establiments de La Rambla que
s'han sumat a aquesta acció, llençada per l'Ajuntament de Barcelona a través de BCNMarket, per
incentivar el consum local de productes, serveis i
restauració durant l'any 2021.
El Bonus Consum, sense precedents en el sector del
comerç i la restauració de la ciutat, han suposat, entre
el 18 d'octubre i el 31 de desembre, una facturació en
vendes de 7,5 milions d'euros al conjunt dels establiments adherits, entre ells diversos de La Rambla.
Els Bonus, cada un amb un valor de 20 € s'han pogut descarregar a la plataforma BCNMarket, i utilitzar
en compres d'igual valor o superior, de manera que el
beneficiari només pagava 10 euros i els 10 restants
els assumia l'Ajuntament amb els 3,8 milions d'euros
que ha destinat a aquesta campanya.
De fet, la quantitat inicial per donar cobertura a
aquesta acció per part de l'Ajuntament eren 3 milions
d'euros que finalment van ampliar donat l'èxit de la
iniciativa i la petició de Barnacom, entitat de la qual
formem part a través de Barcelona Oberta i que gestiona BCNMarket.
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Nadal
a La Rambla
N

Concert de Nadal i Xocolatada
La Rambla – Pla de la Virreina
17 de desembre
Gran èxit de convocatòria del tradicional Concert de
Nadal organitzat per Amics de La Rambla per felicitar
les festes als barcelonins i potenciar l'ambient nadalenc a La Rambla.
El concert, ja un clàssic al calendari del passeig,
ha estat a càrrec aquest any de PasZebra que va
sorprendre a tothom amb el seu "concert desconcertant" en el que no va faltar música divertida, humor
ben afinat i una bona selecció de versions singulars i
sorprenents de nadales tradicionals del nostre país i
de més enllà de les nostres fronteres.
El concert, organitzat en aquesta ocasió amb la
complicitat del Teatre Poliorama i de l'ICUB va acabar
amb la clàssica xocolatada de Nadal a La Rambla
que hem pogut recuperar després de la seva suspensió l'any passat a causa de la pandèmia. A la xocolatada van participar establiments associats com el
Mercat de la Boqueria, el Restaurant Moka, el Cafè
de l'Òpera, el Carrefour Market o el bar Núria.

El 24 de novembre va arrencar Nadal a La Rambla
amb la inauguració de l'enllumenat nadalenc i, també, de la plaça Catalunya, que aquest any ha estat
l'epicentre de l'acte institucional de benvinguda al
Nadal a Barcelona.
A la Rambla han tornat el tradicional concert de
Nadal i la xocolatada popular, els comerços s'han
vestit de Nadal i l'oferta gastronòmica, cultural, museística i comercial han estat de nou, pols d'atracció
per als milers de ciutadans que han visitat el passeig
durant aquests dies.

Llums

Dinar de Sant Egidi
Després de l'aturada obligada de l'any passat, imposada per la Covid-19, enguany ha tornat el tradicional
dinar de Nadal de Sant Egidi a la Basílica de Sant
Just i Pastor, en el que diversos socis d'Amics de La
Rambla han continuat col·laborant amb la cessió de
producte i amb el seu propi temps i treball voluntari.
El Dinar de Nadal de Sant Egidi se celebra a
diferents ciutats del món i seu a taula a persones
sense o amb pocs recursos, ancians i refugiats a qui
se'ls serveix un àpat tradicional nadalenc, aquest any
canelons, pastís de carn, llenties i dolços de Nadal, i
se'ls fa un petit present personalitzat, seguint també
la tradició d'aquestes festes

Loteria de Nadal

La Rambla
Del 24 de novembre al 6 de gener 2022
La Rambla, un any més, ha optat per una il·luminació
nadalenca sostenible, sòbria i elegant per contribuir a
l'ambient festiu d'aquestes dates. Les llums, garlandes amb bombetes led de baix consum, s'han repartit
al llarg de tots els arbres de la calçada central, aconseguint un atractiu passadís de llum per on ramblejar
i gaudir de la màgia del Nadal present a tots els
racons del passeig.
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, en el
seu 75% ha estat subvencionada per l'Ajuntament de
Barcelona que per segon any consecutiu ha augmentat un 25% la seva participació en aquesta despesa.
Això, però, no ha estat igual en tots els territoris
comercials de la ciutat i en determinats carrers, identificats com vies de ciutat pel seu caràcter principal,
el consistori ha assumit el 100% del cost de les llums
de Nadal, fet que va propiciar la reclamació del president d'Amics de La Rambla qui va demanar un tracte
igualitari per a tots, recordant a l'administració municipal, que els comerços de La Rambla destinen una
mitja anual de 30.000 € només en aquesta acció.

Aquest any, els llums han estat encesos fins al 6
de gener, de diumenge a dijous de 17,30 h a 23 h.
Els divendres i dissabte, l'horari s'ampliarà fins a la
mitjanit i en Cap d'Any i la nit de Reis es mantindran
encesos fins a les dues de la matinada.
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L'Associació ha tornat a vendre participacions
del número 29.468 de la Loteria de Nadal que ha
estat premiat amb el reintegrament, això vol dir 4 €
per butlleta.
Com cada any s'ha destinat tot el benefici de la
venda de la Loteria al finançament de projectes i
activitats de l'Associació.
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Establiments Col·laboradors Llums de Nadal 2021
Apart-Ramblas 108

Associació Venedors Mercat Boqueria

BAMSA-Aparcament Plaça Catalunya
Bar Zúrich

Boadas Cocktails

Cafè Cappuccino
Casa Beethoven

Bar Núria

Casa Guinart

Casas Sabaters

Cercle del Liceu

Desigual

Dunkin' Coffe

Burger King

Pelleteria Prieto

CEM Colom

Restaurant Louro

Conservatori del Liceu

Esport Total Rambles

Farmàcia Clapés

Garatge Atarazanas

Hotel 1898

Hotel Continental

Hotel Cuatro Naciones

Italo Comercial S.L
McDonald's-Rambla

MGA

Museu Eròtic de Barcelona
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Souvenirs Krishna

Supermercat Open Door

Tablao Flamenco Cordobés

Teatre Poliorama

UGT

Hotel Bagués

Hotel Flor Parks
Hotel Oriente Atiram
Hotel Toledano

Interparking Les Rambles

La Cava Universal

Levi's / Nike Loteria Valdés

Salón Esport

Gran Teatre del Liceu

Hotel Royal Rambles

I Love Barcelona-Rambla, 129

Restaurant Portal de la Pau

Farmàcia Nadal

Hotel Arc La Rambla

Hotel Mare Nostrum

Hotel Ramblas Internacional

Restaurant Moka

Restaurant La Poma

Esports Barcelona FCB

Hostal Las Flores

Hotel Lloret Ramblas

Restaurant Ideal

Restaurant Vapiano Ramblas
Souvenirs Sport GM

Farmàcia La Rambla Barcelona

Fira Nova d'Artesania

Pans & Company-La Rambla,123

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

Restaurant Amaya

Elisava Escola Universitària de Disseny i Enginyeria de Barcelona
El Triangle

Palau Moja-The Catalan Heritage House

Pans & Company-La Rambla,82

CaixaBank-La Rambla,30

Centro Galego de Barcelona
Domingo Cigars

Bar Pinotxo

Boutique Vanesa

Cafè de l'Òpera

Old Irish Pub

Laguarda Joiers

+Visión Las Ramblas
Museu de Cera de Barcelona
Nomar

ONCE

Nadal a La Rambla

Onda Cero
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Implicació amb
el Territori
O

Manteniment i reformes a La Rambla
L'Associació s'ha mantingut ferma en la seva denúncia sobre la manca de manteniment i reformes a La
Rambla que estan portant el passeig a un estat cada
cop més deteriorat i perillós.
L'any 2018, ja vam elaborar un ampli document
amb el detall de totes les actuacions necessàries que
vam presentar de nou, actualitzat, els anys 2019 i
2020, amb un compromís per part de l'Ajuntament
d'iniciar totes les actuacions per solucionar les
mancances detectades abans d'acabar l'any 2021.
Malauradament, aquest compromís no s'ha complert
i a excepció de certes millores en aspectes com
l'arbrat i la il·luminació, continuen pendents la resta
d'elements a corregir, alguns d'ells, convertits, ja, en
un perill per als vianants i, altres, totalment contraris a la bona imatge del passeig, com les antigues i
destralades cabines telefòniques, algunes unitats de
les quals hem aconseguit que desapareguin.
La retirada d'aquests suports telefònics, la majoria
en desús i molt mal estat de conservació era una
mesura prevista a la futura reforma de La Rambla i
que l'Associació va incloure en el document d'actuacions urgents, davant el retard de l'execució de les
obres i l'accelerat deteriorament d'aquests elements.
Finalment, al mes d'abril, l'Ajuntament va ordenar a
Telefònica retirar 10 unitats inicials i va instar a la
multinacional a iniciar tasques de conservació de les
cabines restants.
Malgrat que la importància d'aquesta intervenció
és molt poc en relació amb el llarg llistat de reparacions i mesures urgents que cal prendre a La Rambla
per aturar la seva degradació urbanística, erradicar
els problemes de males olors provocats pel clavegueram a habitatges i locals de La Rambla, reparar el
paviment central del passeig – amb més d'un 60 %
de les peces deteriorades- i els laterals de la via o eliminar esquerdes i altres danys a elements monumentals malmesos, entre altre moltes actuacions urgents
i necessàries. És per aquest motiu que a finals del
2021 s'ha començat a treballar en una nova actualització del document amb totes les intervencions
inajornables que es tornarà a lliurar a l'Ajuntament a
l'inici del 2022.

La reforma de La Rambla ha continuat sent aquest
2021 un dels principals temes de preocupació
d'Amics de La Rambla, encara que la situació derivada de la pandèmia ha estat també motiu d'atenció en
tot el relatiu a la seva repercussió en l'entorn econòmic i social de La Rambla.
L'Associació ha continuat apostat, també, per
la creació de sinergies de col·laboració amb altres
entitats i col·lectius del barri que han estat convidats
a participar en activitats com el Tast a La Rambla, La
Rambla en Flor, Nadal al passeig o al programa de
la Festa del Roser. Així mateix, part important de la
promoció d'aquests i altres esdeveniments va dirigida
als veïns de La Rambla i de Ciutat Vella.
A més, i tan bon punt s'ha anat recuperant l'activitat durant aquest any, hem participat activament
en tota mena de reunions, activitats i iniciatives per
fomentar la implicació d'Amics de La Rambla amb el
territori i al revés, mantenint un paper actiu, també,
de representació del passeig i dels seus associats
– siguin comerciants, institucions o veïns – en tota
classe d'esdeveniments.
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Implicació
amb La ciutat
P
Amb intenció de facilitar els fluxos de col·laboració
amb la resta de la ciutat que enriqueixin el passeig
i que permetin a La Rambla arribar a tots els barcelonins, l'Associació treballa estretament i de forma
continuada amb agents de tots els àmbits de la ciutat,
acordant col·laboracions, intercanvis d'experiències i
aprofitant sinergies per fer de La Rambla, un espai de
tots i per a tots.

Fira de Nadal del Port
Des d'Amics de La Rambla hem contribuït de nou a la
promoció de la Fira de Nadal del Port, una nova ciutat
nadalenca a la ciutat que ha arribat a la seva tercera
edició, guanyant cada any que passa, més referència
entre els que la visiten.
La Fira de Nadal del Port, organitzada pel Port
de Barcelona, es presenta a l'estil de les fires de
Nadal d'altres grans ciutats europees en les quals es
conjuga comerç, gastronomia i oci familiar, havent
aconseguit en aquest cas, crear un nou focus d'oferta
nadalenca a la ciutat i a tocar de La Rambla.
En aquesta tercera edició en què s'ha tornat a
reivindicar el patrimoni marítim de la ciutat amb el
pessebre flotant, l'estel d'Orient il·luminant el mar, les
visites al Pailebot Sant Eulàlia o al Far de Barcelona,
s'han recuperat, a més, algunes de les activitats suspeses l'any 2020 a causa de les restriccions contra
la Covid-19, com el mercat de comerç i gastronomia
o l'espectacular roda de 65 metres de la Fira de
Nadal del Port.
La Fira de Nadal al Port s'ha celebrat del 9 de
desembre de 2021 al 6 de gener de 2022 al Moll
de la Fusta.
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Vicepresidència Tot Raval
Amics de La Rambla ocupa des de l'any 2018 la
vicepresidència econòmica de Tot Raval, plataforma
cívica transversal, pionera a tot el país, en la que una
cinquantena d'entitats i agents socials, educatius,
econòmics i culturals del Raval sumen sinergies per
afavorir un barri millor.
L'accés a aquesta vicepresidència es va acceptar
com a mostra del ferm compromís d'Amics de La
Rambla amb el barri, amb la ciutat de Barcelona i amb
aquesta entitat del tercer sector de la que formem
part de la seva Junta Directiva des de l'any 2012.
Abans d'aquesta data ja col·laboràvem en el seu
treball en xarxa.
El nostre representant a la Junta de Tot Raval ha
continuat sent el president d'Amics de La Rambla,
Fermín Villar.

Amics de La Rambla és membre fundador i impulsor de Barcelona Oberta, entitat que agrupa els
principals eixos comercials i turístics de la ciutat de
Barcelona i en la que ens hem mantingut implicats de
nou, al llarg de tot aquest any.
Barcelona Oberta té com a objectiu, posicionar
Barcelona com a ciutat de compres de referència
mundial, aconseguint un equilibri entre els eixos comercials turístics i els eixos de proximitat, i tot plegat
en un marc de sostenibilitat entre els interessos del
sector turístic i els dels veïns de Barcelona.
Actualment, Amics de La Rambla ostenta la
vicepresidència d'aquesta entitat que al desembre
d'aquest any ha convocat la sisena edició del Summit
Barcelona, espai de debat del món del comerç,
en la que s'han posat a debat el futur del comerç
en l'actual procés de transformació de Barcelona,
parant atenció en temes de vital importància per
a La Rambla com la sostenibilitat. De tot l'escoltat
sobre aquest tema de veu dels experts del Summit,
es confirma l'encert d'iniciatives com Wise Rambla
que asseguren una posició d'avantatge per al passeig
i els seus comerços i serveis en el camí cap a la
sostenibilitat que inevitablement ha d'assumir tota la
nostra societat per garantir el seu futur.
Ha estat, també, a través de Barcelona Oberta
que Amics de La Rambla ha participat activament en
la creació del Marketplace agrupat de la ciutat, BCNMarket i la gestió a través d'aquest portal, dels Bonus
Consum, una iniciativa innovadora que han generat
més de 7,5 milions d'euros en vendes al comerç de
Barcelona.

Consell de Ciutat

FAVB
Entre els propòsits principals d'Amics de La Rambla
està aconseguir l'equilibri entre una Rambla habitable i una Rambla visitable i per això, els veïns i les
veïnes del passeig sempre han tingut un protagonisme destacat a l'Associació, amb especial incidència
en els darrers anys, en els que s'ha fomentat encara
més la seva participació.
És d'acord amb aquesta voluntat de dotar al veïnat
de La Rambla de la importància i referència que mereix, que Amics de La Rambla forma part de la FAVB,
Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona i com
a tal comparteix les seves reivindicacions a favor de
plans d'equipaments als barris, millora dels serveis
públics, un urbanisme de qualitat o l'adopció de polítiques de sostenibilitat a la ciutat, entre altres temes.

Consell Turisme i Ciutat
Amics de La Rambla és l'única entitat territorial del
sector comerç i restauració que forma part del Consell de Turisme i Ciutat (la resta són organitzacions
agregadores d'entitats de diferents barris i sindicats).
La nostra participació, que va ser aprovada per votació, sorgeix de la voluntat de l'Associació de posar
al servei de la ciutat els nostres anys de convivència
amb el turisme - amb els seus aspectes favorables i
amb les seves conseqüències menys positives - i del
convenciment de què aquesta experiència pot ser
altament vàlida per a tota la ciutat: una oportunitat
perquè Barcelona i els seus barris aprofitin tot allò
que ja ha passat a la Rambla, ja sigui per implantar
allò que ha funcionat, corregir les disfuncions que
s'hagin produït, o millorar accions i actituds de la
convivència amb el turisme.

Amics de La Rambla ha tancat el 2021 com a nou
membre del Consell de Ciutat. El màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona, en
què els representants de l'Ajuntament i la ciutadania
debaten els afers principals de la ciutat.
El Consell de Ciutat té com a objectiu, assessorar
el govern municipal en els temes i grans projectes de
ciutat. Els seus membres representen totes les mirades i opinions. Entre ells consensuen un dictamen
comú en què es recullen acords i recomanacions a
l'Ajuntament sobre els temes que s'han tractat.
El nostre president, Fermín Villar, representarà a
l'Associació en aquest important i privilegiat òrgan
consultiu de Barcelona.
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Atenció
Al Soci
Q

Seguretat
R

L'atenció al Soci és una de les tasques destacades
d'Amics de La Rambla vers tots els que formen
part de l'entitat. En aquests dos anys de pandèmia,
aquest servei s'ha prioritzat en tots els aspectes i
qüestions en què la nostra entitat té incidència, procurant un acompanyament proper als associats en
les qüestions en què tenim capacitat de gestió.
És així que hem facilitat informació ininterrompuda
sobre mesures sanitàries, restriccions, subvencions i
ajudes; hem atès de forma personalitzada peticions
sobre necessitats concretes i hem mantingut l'assessorament i suport tècnic a tots els associats amb
relació a la seva activitat o convivència al passeig.
Addicionalment, hem fet especial incidència en
la comunicació i iniciatives que han posat el focus
en La Rambla com un espai viu, amb comerços i
serveis oberts, informant a través de la web sobre la
progressiva recuperació de l'activitat al passeig, la reobertura de restaurants associats, sales de concert,
hotels..., i, fins i tot, incorporant a les activitats de
l'Associació ofertes i descomptes per afavorir els col·
lectius més perjudicats per la caiguda d'activitat a La
Rambla, com les promocions dirigides als barcelonins
per gaudir de nits d'hotels als establiments del passeig durant la Festa del Roser. En les newsletters de
l'Associació també s'ha incorporat informació sobre
aquesta i altres promocions.
Aquesta feina 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.

En tota aquesta tasca no s'ha deixat de banda la
distribució de material promocional entre els associats
(bosses, vals de descompte per espectacles i altres
atraccions...) i, tampoc, l'atenció al soci veí de La Rambla, que ha tornat a ser punt d'interès per a la nostra
entitat. És en aquest sentit que s'han fet diferents
enviaments de material promocional amb la intenció
de captar nous socis entre aquest col·lectiu i també
entre els comerços i serveis del passeig i voltants.
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Des d'Amics de La Rambla d'acord amb els objectius
d'una Rambla per a tots, en la que es pugui viure i
conviure, hem assumit històricament com a missió de
la nostra activitat, el lideratge de la veu de La Rambla
en temes relacionats amb la seguretat al passeig.
Per fer-ho, hem establert mecanismes de relació
directa amb les administracions responsables i els
cossos de seguretat que operen a La Rambla, amb
els que ens reunim de forma periòdica i també puntual quan la situació ho requereix. Tal va ser el cas, per
exemple, a principis del 2021, quan se'n van produir
aldarulls a La Rambla després de diferents concentracions de protesta que es van fer a Barcelona.
Totes les informacions rellevants sorgides d'aquesta comunicació constant amb els cossos de seguretat, com ara consells, mesures o avisos de seguretat
davant qualsevol acte o esdeveniment que es pugui
produir i que són de rellevància per a l'activitat a La
Rambla, són traslladades als socis, fent ús, en cada
cas, dels canals més adients per a cada qüestió i
prioritzant els comunicats via correu electrònic per
major seguretat de recepció de la informació.

Activitats Destacades 2021

Seguretat

79

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,
continuem intensificant 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.
Per aconseguir la reconquesta barcelonina de La
Rambla, per redescobrir el passeig als veïns i veïnes
de la ciutat, per atreure l'atenció d'empreses que
apostin per aquest espai, per retornar al passeig el
seu rol com a espai de centralitat barcelonina i d'activitat ciutadana... necessitem parlar i que es parli de
La Rambla i és amb aquest objectiu que l'Associació
aposta per les següents eines de comunicació que
ens ajuden a aconseguir aquests objectius:
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Mitjans
de Comunicació

Butlletins

La Rambla ha estat punt d'atenció per a mitjans
locals, nacionals i internacionals durant el 2021 i la
presència d'Amics de La Rambla a la premsa, ràdio i
televisió, representant el passeig, s'ha repetit al llarg
de tot aquest any.
Especialment destacada ha estat, per exemple,
la repercussió que hem aconseguit per la nostra
continuada reclamació d'una execució immediata del
pla de reforma del passeig que ha de permetre a La
Rambla recuperar el seu rol d'espai de centralitat i
d'activitat ciutadana, alhora que assegurar la convivència entre residents i visitants, i garantir la qualitat
i la diversitat comercial del passeig.
Per explicar el posicionament de l'Associació vers
aquest pla i la nostra protesta contra la manca d'un
calendari per executar-lo, el president d'Amics de La
Rambla, Fermín Villar ha estat convidat a participar
en diversos programes de ràdio i televisió on ha parlat de les reivindicacions de l'Associació que també
han recollit mitjans escrits en articles, reportatges
i entrevistes. En aquest sentit, destacar l'especial
seguiment que han fet del tema, mitjans com Betevé
que ha donat veu a Amics de La Rambla en diverses
ocasions al llarg de l'any per copsar la situació al passeig, després d'anys esperant que es posi en marxa
la reforma.
Les repercussions de la pandèmia, les restriccions
a activitats com l'hostaleria i el comerç o el descens
de turistes a la ciutat, han estat altres temes d'interès per als mitjans de comunicació en els que s'ha
requerit la nostra veu, amplificant d'aquesta manera
el missatge d'Amics de La Rambla, més enllà dels
nostres propis canals de comunicació.
A més, totes les activitats principals de promoció
de La Rambla endegades per l'Associació han tingut
una bona acollida a premsa, ràdio i televisió que
s'han fet ressò.
Tast a La Rambla amb una audiència estimada per
l'Estudi General de Mitjans (EGM) de 89.613.541 persones, una valoració econòmica de 448.962,95 € i
un valor informatiu d'1.604.357,42 €, ha estat un any
més, l'activitat amb major ressò mediàtic, amb sis
programes de televisió donant-li cobertura, mencions
a espais informatius i magazins en ràdios catalanes i
nacionals, aparicions en premsa i més d'un centenar
d'articles digitals als principals mitjans nacionals,
especialitzats i blogs.
La coincidència de la Festa del Roser del 2021
amb el Tast fa que en aquesta ocasió, el nombre d'im-

pactes aconseguit per la Festa Major de La Rambla
sigui compartit amb el del festival gastronòmic del
qual han aparegut reportatges, entrevistes i articles.
El Nadal a La Rambla per la seva part, ha estat
especialment present en els mitjans digitals, que van
incloure el programa d'activitats a les seves agendes,
fent-se ressò de la seva celebració, posteriorment, en
diversos casos.
En relació directa amb el Nadal a La Rambla, també, els mitjans de comunicació van recollir àmpliament la demanda del president d'Amics de La Rambla
a l'Ajuntament de Barcelona per tal que es permeti
el patrocini de les llums de Nadal al passeig, una
mesura que permetria estalviar als comerciants de
La Rambla més de 30.000 € anuals que es podrien
destinar a altres tipus d'accions.
A més, Amics de La Rambla ha aparegut als mitjans de comunicació amb motiu del posicionament
unànime de veïns i comerciants contra els aldarulls
i vandalització d'edificis i mobiliari urbà provocats
per grups incontrolats que van actuar a La Rambla,
després de diferents manifestacions de protesta.
L'Associació també ha estat notícia amb motiu de
la nostra elecció com a nou membre del Consell de
Ciutat i en relació amb l'activitat de Barcelona Oberta, entitat que engloba els eixos comercials turístics
de la ciutat de Barcelona.
Tots els socis d'Amics de La Rambla reben mensualment un recull de premsa amb totes aquestes
aparicions de l'Associació conjuntament amb notícies
sobre el passeig.
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El Butlletí d'Amics de La Rambla és, juntament amb
la web de l'Associació, el blog Ramblejant i les xarxes
socials, un dels mitjans de comunicació propis de la
nostra entitat, a través del qual els socis i el públic en
general, són informats sobre els aspectes més destacats de l'activitat d'Amics de La Rambla i la seva
implicació en el territori.
Aquest butlletí, que ha arribat al seu número 50
a la primera publicació d'aquest any, ha recollit en els
tres números del 2021 – un número menys de l'habitual a causa de la paralització de bona part de l'activitat
de La Rambla i la ciutat en general per la pandèmia
-, temes destacats com el seguiment d'Amics de La
Rambla al Projecte Executiu de La Rambla; el retorn
d'activitats i festes tradicionals al passeig; el Tast
a La Rambla; la Festa del Roser; Sant Jordi... .
A més, s'han inclòs entrevistes amb diferents persones relacionades amb l'actualitat del passeig, com
els gestors del Teatre Poliorama amb motiu dels vinti-cinc anys de presència a La Rambla; els autors de
dos nous llibres sobre el passeig publicats, Manuel
Montobbio i el seu "Rambles de la Vida" i Tona Pous i
el seu "En un Principal de La Rambla"; o els arquitectes, Josep Maria Bilurbina i Pau Bosch, membres de
la Junta d'Amics de La Rambla, que en una entrevista
a dos veus, van analitzar el nou projecte executiu
d'urbanització de la Rambla, després de la seva
aprovació per part de la Comissió d'Urbanisme de
l'Ajuntament de Barcelona a mitjans del mes de març.
També s'ha donat cobertura, als guardons Ramblista d'Honor, l'arribada de nous comerços i equipaments a la Rambla, l'Assemblea General de Socis o
els Bonus Consum.
El Butlletí d'Amics de La Rambla es distribueix per
correu i també en els comerços associats i no associats del passeig.
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Newsletters Web
Associació
En un esforç per mantenir informats als socis sobre
totes les novetats relacionades amb l'evolució de la
pandèmia i les restriccions sobre l'activitat comercial i econòmica al passeig, aquest any s'ha tornat a
intensificar l'ús dels comunicats que hem generat de
forma puntual cada cop que s'ha produït una novetat
que necessitava ser informada.
Aquestes comunicacions arriben als associats a través del correu electrònic, i a més de les estrictament
relacionades amb la Covid-19, també hem enviat sobre
temes relacionats amb afectacions per esdeveniments
al passeig, seguretat, subvencions, formacions especialitzades, actes i esdeveniments ..., etc.
Així mateix, a través d'aquests comunicats
electrònics s'informa els socis sobre les trobades del
president d'Amics de La Rambla i la seva Junta amb
agents de l'àmbit municipal, autonòmic, policial, social, cultural i, també, de les aparicions més destacades
als mitjans de comunicació.
Tot plegat es complementa amb una newsletter
mensual, també en format electrònic, dirigit als socis i
al públic en general, en el que es recullen informacions
rellevants sobre l'activitat a La Rambla, una agenda
amb els pròxims esdeveniments al passeig i les diferents ofertes i les principals promocions que ofereix la
Targeta Amics de La Rambla, en cada moment.
El mòdul generador de newsletters de la web
d'Amics de La Rambla ens permet fer un seguiment
de les obertures d'aquests butlletins, el que ens ajuda
a determinar els temes de major interès per als socis i
amics de La Rambla.
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El portal www.amicsdelarambla.cat ha continuat sent
aquest any una de les eines principals de comunicació i gestió per Amics de La Rambla.
Permanentment actualitzada amb notícies, anuncis
d'activitats i publicació d'informacions d'interès tant
per als nostres socis com per al públic en general, la
web ha funcionat àmpliament com a mitjà de comunicació de la nostra activitat i també de promoció del
passeig i dels socis d'Amics de La Rambla, amb una
presència important en aquest portal, tant en l'apartat
de directori de negocis i mapa comercial, com també
a la secció de notícies i agenda quan ha estat el
cas, guies de visita, i portal de promocions, on es
publiquen les ofertes comercials dirigides als nostres
associats, ofertes de menús i altres avantatges.
Durant aquest any hem utilitzat àmpliament els
recursos que ens ofereix www.amicsdelarambla.cat
per gestionar la inscripció i reserva de places online a
totes les activitats que hem convocat, sobretot durant
la Festa del Roser i que per limitació d'espai o restriccions, així ho han requerit. Això, a més de permetre'ns
una major agilitat en aquest tipus de tasques administratives, ha facilitat, també, la inscripció del públic
que directament des del seu telèfon mòbil o ordinador
ha pogut reservar i confirmar la seva plaça de forma
ràpida i senzilla.
Dins de la Web de la Rambla han seguit actius
els micro-sites amb l'oferta de menús que hi ha a La
Rambla i a la seva àrea d'influència i el portal amb
ofertes comercials d'establiments, també del passeig.
En la web de menús hem publicat les propostes
diàries i també de dates assenyalades que fan els
establiments de restauració associats. El portal amb
ofertes comercials, per la seva part, s'ha continuat
promocionant entre el comerç del passeig.
Al llarg del 2021, la web d'Amics de La Rambla ha
registrat un trànsit de més de 35.000 visites.
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Ramblejant és el blog d'Amics de La Rambla en el que
publiquem totes les activitats comercials, culturals i
socials que es fan a La Rambla, independent de l'entitat, administració o entitat privada que la convoqui.
L'objectiu del blog és que qualsevol barceloní o
visitant pugui trobar centralitzada tota l'oferta del
passeig en un únic lloc, afavorint, així, una major
visibilitat de La Rambla com espai destacat d'oferta
cultural a la ciutat. Aquest "ús" cultural del passeig
vol propiciar, a més, sinergies amb la resta d'activitats
de La Rambla que comparteixen territori i que posen
a l'abast de tot aquest públic atret per l'agenda d'espectacles, museus, exposicions, activitats del passeig,
la seva oferta comercial i de serveis.

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 dona 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.
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Xarxes
Socials

Diari
El Raval

Amics de La Rambla té perfil actiu a les principals
xarxes socials a través de les quals fem promoció
entre el públic en general de les nostres activitats
i altres ofertes culturals a La Rambla, maximitzant,
així, la nostra comunicació cap a un número més
gran de persones que s'interessen pel passeig.
Les publicacions també inclouen informació sobre
els establiments associats, ofertes i promocions.
Coincidint amb activitats importants organitzades
per la nostra entitat, es llencen, també, etiquetes
específiques per tal d'aconseguir major visibilitat. Un
bon exemple és #tastalarambla amb més de 5.000
post publicats i etiquetats.

El Diari El Raval és un mitjà de comunicació local de
Ciutat Vella que focalitza la seva atenció informativa
en el dia a dia del barri del Raval, dirigida tant als que
viuen, com als que treballen o s'interessen pel barri.
Per donar cobertura a temes relacionats amb La
Rambla, la redacció d'aquest diari ha tornat a contactar en repetides ocasions al llarg d'aquest any amb
l'Associació, que han requerit per conèixer tant el
nostre punt de vista sobre temes concrets i generals
del passeig com per conèixer valoracions sobre fets
i actuacions a La Rambla. El Diari del Raval, també,
ha fet difusió de les nostres activitats i ha recollit i
explicat les iniciatives impulsades per Amics de La
Rambla aquest 2021.
Amics de La Rambla ha renovat a més, l'acord
de col·laboració amb aquest mitjà que assegura a
tots els nostres socis, preus molt competitius en la
contractació d'espais publicitaris en aquest mitjà
d'informació.

Twitter
3.081 seguidors (+99 seguidors)
Facebook
9.437 seguidors (+146 seguidors)
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Durant aquest 2021 hem lamentat la
pèrdua de quatre persones obertament
declarades amants de La Rambla,
Tristany Xancó, Jordi Orozco, Oriol
Bohigas i Eduardo Mazo. D'àmbits
i professions molt diferents, els quatre
van mantenir una estreta relació amb el
passeig i amb l'Associació, col·laborant
amb la seva iniciativa, referència
i activitat a la promoció i defensa
de La Rambla.

SEMPRE EN
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RECORD
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Sempre En El
Nostre Record
Tristany Xancó
Tristany Xancó Kussrrow, propietari de la Camiseria
Xancó, el primer comerç centenari reconegut a La
Rambla i el més antic fins al seu tancament el 31 de
desembre de 2019, va ser president d'Amics de La
Rambla entre 1993 i 1996 i un autèntic activista del
passeig durant tota la seva vida.
Sota la seva presidència, l'Associació va participar
en la gestió dels efectes de l'incendi del Gran Teatre
del Liceu i en projectes com la recuperació de la
Plaça Reial i l'obertura de La Rambla al mar a través
de La Rambla de Mar.

Oriol Bohigas
Oriol Bohigas, arquitecte, urbanista i veí de la plaça
Reial, va estar sempre molt vinculat a Amics de La
Rambla i va dedicar temps i esforços a pensar i repensar el passeig per convertir-lo realment en una via
per viure i ser visitada.
Bohigas es va implicar en el projecte de transformació de l'entorn de La Rambla i va ser membre del
Consell Assessor de l'Associació entre 2012 i 2017,
on va posar a disposició del passeig, la seva experiència i coneixements.
L'any 1990, Oriol Bohigas va rebre el guardó de
Ramblista d'Honor.

Jordi Orozco
Jordi Orozco va ser membre de la Junta d'Amics
de La Rambla entre els anys 2016 i 2020 i durant
tot aquest temps va col·laborar de forma activa en la
consecució dels objectius de l'entitat, encarregant-se
d'aspectes relacionats amb la promoció comercial
de La Rambla.

Eduardo Mazo
Conegut popularment com "el Poeta de La Rambla",
Eduardo Mazo i la seva petita parada al passeig on
venia els seus llibres de poemes, van formar part del
paisatge de La Rambla durant més de dues dècades
ininterrompudes, entre 1980 i 2005.
Natural de Buenos Aires va ser l'impulsor juntament amb Amics de La Rambla de les "Festes de la
Poesia" al passeig i també d'un projecte d'agermanament de La Rambla amb l'Avenida Corrientes de
Buenos Aires.
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Tast a La Rambla
Baixa a La Rambla
Les Flors, a La Rambla
Wise Rambla
Sant Jordi
Festa Major — Festa Del Roser
Guardons de Ramblista D'Honor
Nadal a La Rambla
Vila Del Llibre a La Rambla

PROJECTES
2022

Amics de La Rambla planteja per al
2002 la continuïtat de tots els projectes
actualment en curs i preveu retornar
al seu format original aquells que per
causa de la pandèmia s'hagin vist
modificats durant el 2020 i 2021,
sempre i quant, evidentment, es donin
totes les circumstàncies necessàries
per poder fer-ho amb seguretat.
Tanmateix, algunes de les eines digitals
incorporades durant aquest any per
poder gestionar i/o promocionar de
forma més eficient determinades
activitats es continuaran fent servir
amb intenció d'optimitzar al màxim
els resultats.
També es proposen alguns nous
projectes que segueixin contribuint
a la promoció i defensa del patrimoni
material i immaterial de La Rambla.
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Tast
Baixa
a La Rambla a La Rambla
A
B
L'any 2022 serà el de la vuitena edició de Tast a la
Rambla, la Fira de la Gastronomia de Barcelona organitzada per Amics de La Rambla i gsr.
Plenament consolidada i convertida ja en una cita
rellevant del calendari de la ciutat, 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 2022 tornarà a ser una fira
gastronòmica única, centrada en la restauració i
pastisseria de la ciutat. La Fira de la Gastronomia de
Barcelona serà, de nou, un festival sostenible, amb
una important implicació amb el territori a través de
col·laboracions amb entitats del barri; un festival lúdic
i gastronòmic, per gaudir sol, en parella, amb amics
i amb tota la família, amb propostes atractives per
a tothom; i un festival divulgatiu i cultural per gaudir
amb tots els sentits.
A més de la zona de degustació, Tast a La Rambla
tornarà a comptar amb un programa paral·lel d'activitats gratuïtes al voltant de la cuina i la gastronomia.
El programa, obert a tot el públic del Tast anirà de mà
d'experts en producte, mestres dels fogons i professionals del món gastronòmic que oferiran xerrades,
demostracions i showcookings, apropant l'alta cuina i
el producte gourmet a tothom.
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 2022

Les Flors, Wise
a La Rambla Rambla
C
D

"Baixa a La Rambla" és la campanya endegada per
Amics de La Rambla per cridar l'atenció dels barcelonins sobre el passeig, estimular la visita al nostre
carrer i aconseguir la reconquesta ciutadana de La
Rambla, marcada com un dels objectius principals
de la nostra Associació.
Volem que "Baixa a La Rambla" desencadeni dinàmiques que s'instal·lin en l'imaginari popular produint
un canvi en la manera dels barcelonins de percebre
La Rambla i el seu entorn. Per això, el programa de
"Baixa a La Rambla" 2022 inclourà tota classe d'activitats al voltant dels atractius del passeig i tornarà
a comptar amb exhibicions, visites guiades i rutes
diverses de descoberta de racons, espais, personatges i històries de La Rambla.
També s'han previst tallers d'art floral, tastos
de productes o mostres d'artesans pensades per
atreure el visitant local i convidar-lo a incorporar de
nou La Rambla com un espai privilegiat i segur de la
ciutat on és possible passejar, gaudir de la cultura, la
gastronomia, l'oci o reviure bona part de la història de
la ciutat sense canviar de carrer.
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Aquest projecte de nou desenvolupament té com a
objectiu la defensa i promoció de la tradició de venda
de flors a La Rambla. Per a la seva execució comptarem amb la col·laboració directa del Gremi de Floristes
de Catalunya i el finançament de Barcelona Activa.
Per assolir les metes del projecte, "Les Flors, a La
Rambla" incorporarà tant accions formatives entorn
de l'ofici de florista que garanteixin la continuïtat de
l'activitat de la flor al passeig, com accions promocionals en què aprofitant els coneixements adquirits
pels alumnes d'aquests cursos i la feina que faran en
aquestes formacions, es lliuraran flors de La Rambla
a diferents espais, entitats, celebracions i esdeveniments del barri i de la ciutat: casals d'avis, festes
populars, actes destacats, etc.

Projectes 2022

Amics de la Rambla conjuntament amb el Palau Moja,
està desenvolupant des del 2018 el projecte Wise
Rambla que té com a propòsit recuperar la força i
història de la Rambla.
Amb l'ambició d'aconseguir les fites que es proposen en aquest repte, la intenció durant l'any 2022 és
continuar treballant en les tres branques programàtiques d'aquest projecte, àmbit tecnològic, màrqueting
i, també, sostenibilitat, on l'acreditació Biosphere
continuarà sent objectiu primordial per Amics de
La Rambla.
I és que Wise Rambla vol fer possible que La Rambla i les activitats presents en el passeig obtinguin
aquesta prestigiosa acreditació que certifica el compromís del teixit empresarial d'una destinació turística
amb la sostenibilitat i la seva màxima implantació.
Si La Rambla obté la certificació es convertirà en el
primer carrer del món en tenir-la.
La implementació d'aquesta iniciativa està liderada
per l'Ajuntament de Barcelona, a través de Turisme de
Barcelona, i la col·laboració de la Cambra de Comerç
i d'Amics de La Rambla que està liderant el treball
d'informació i adhesió entre tots els socis de l'entitat,
als que a més, continuarem 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.
Tanmateix, continuarem donant suport a la web
de comunicació de Wise Rambla, laramblabarcelona.
com, amb la que compartirem continguts d'interès
que contribueixin a la Rambla compromesa i sostenible que defensa La Rambla Biosphere.
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Sant
Jordi
E
A principis de 2022 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.
Amics de La Rambla a més, confirma un any més
la seva presència a la festa amb una parada de
llibres especialitzada en el passeig, on els visitants
podran trobar lectures sobre La Rambla 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 2022

Festa Major
de La Rambla —
Festa del
Roser
F
Després d'haver pogut recuperar la part del programa de la Festa del Roser que en 2020 vam haver de
suspendre per la situació epidemiològica, esperem al
2022 poder tancar un programa amb totes les activitats normalitzades i que la Festa Major de La Rambla
continuï sent un punt d'inflexió destacat del calendari
del passeig.
El programa es mantindrà en la mateixa línia de
les darreres edicions, apostarà per la participació ciutadana, la visibilitat del valor cultural de La Rambla i,
sobretot, per la flor, com a símbol propi i distintiu
del passeig.
A manca de definir alguns detalls, doncs, la Festa
del Roser 2022, que com sempre celebrarem durant
els primers dies d'octubre, inclourà activitats com
"La Rambla en flor", "Una flor, un desig", visites i
portes obertes a edificis i institucions del passeig;
concert i altres propostes populars.
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Guardons Nadal
de Ramblista a La Rambla
D'Honor
H
G
Com és habitual durant els primers mesos de l'any,
s'obrirà oficialment el període de recepció de candidatures per als guardons de Ramblista d'Honor, una
distinció creada per Amics de La Rambla l'any 1961
i que es reserva a aquells que han contribuït amb la
seva activitat i esforç a millorar, divulgar o promoure
el prestigi de Barcelona.
Les candidatures les poden presentar tant els
socis d'Amics de La Rambla, com els membres del
Consell Assessor de l'Associació, les persones o institucions distingides anteriorment amb aquest títol i els
membres del Jurat d'aquests guardons.
En tots els casos, la idoneïtat de les propostes
serà valorada tenint en compte la contribució dels
candidats a la millora, divulgació o promoció del
prestigi de Barcelona, decidint el jurat la tria dels
guardonats finals. Aquest jurat com en edicions anteriors, estarà format per representants de la societat
civil barcelonina, elevant els guardons de Ramblista
d'Honor a la distinció més important que atorga
actualment la ciutadania barcelonina a persones,
institucions i empreses que s'han distingit per la seva
contribució a La Rambla i la ciutat.
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 2022.

Projectes 2022

La campanya de Nadal a La Rambla tornarà a concretar-se aquest any en accions de promoció i visibilitat
del passeig entre la ciutadania i els visitants.
Com és habitual, Amics de La Rambla liderarà
aquesta campanya nadalenca a La Rambla i des de
la nostra entitat programarem diverses activitats com
el tradicional concert de Nadal, la xocolatada popular
o la instal·lació de llums de Nadal a tot el passeig.
A més, tenim previst treballar de nou amb el Port
de Barcelona en la promoció de la Fira de Nadal i
també, col·laborarem amb la Comunitat de Sant Egidi
i el seu Dinar de Nadal.
La campanya de Nadal inclourà, a més, la tradicional venda de butlletes de Loteria amb el número
de l'Associació, 29.468, destinant-se tot el benefici
al finançament de projectes i activitats d'Amics de
La Rambla.
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Vila del Llibre
a La Rambla
I
L'Associació aposta per sumar La Rambla a la xarxa
de festivals Vila de Llibres, el circuit literari més gran
del país i l'únic que fa una proposta programàtica
unificada, però totalment descentralitzada
(8 festivals en xarxa).
Aquest circuit, impulsat per VilaDelLlibre.CAT, treu
dels seus entorns habituals els llibres, autors, autores,
editorials i artistes del llibre i els apropa allà on la gent
fa vida: el carrer. D'aquesta manera, i amb el llibre
com excusa, es convida a descobrir nous indrets a
visitants lletraferits que es desplacen com a turistes
culturals atrets pel programa literari que ofereix cada
territori, alhora que s'ofereix als habitants l'oportunitat
de redescobrir el seu entorn més immediat i la seva
memòria més recent de la mà dels llibres.
A manca de perfilar alguns detalls, la intenció
és celebrar la Vila del Llibre a La Rambla de l'1 al 3
de juliol.

Projectes 2022
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Amics de La Rambla és una associació
sense afany de lucre que es finança
amb un model basat en un sistema
de benefici mixt, en el que els socis
que contribueixen amb les seves quotes
al finançament de l'entitat són, també,
els que reben de forma directa beneficis
exclusius de l'activitat, negociació
i intervenció de l'Associació. De forma
paral·lela, altres terceres persones
poden gaudir de les convocatòries
i fites que aconseguim entre tots.

INFORME
ECONÒMIC I
PRESSUPOST
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assessoraments..., que esdevinguin tant un avantatge per l'activitat de l'Associació com 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.

Patrocinis Baixa a La Rambla

39.930,00€

Fons Propis

20.831,29€

Total

452.371,32€

da
l

105.451,50€

Q

te
uo

s As

s o c i at s

23%

S er v
ei s

21%

20%

5%

oc

io

Despeses 2021
c io

ns

Pr

om

9%

Llums de Nadal

78.740,58€

Baixa a La Rambla

143.929,50€

Total

408.228,84€

is
op
Pr
s

a
Ra
m
bl

Su
bv
e

Fo
n

La

86.544,52€

a

Personal

rs

Ba
ixa

16.626,56€

16%

t ro

Estructura

al
on

s

mN
Llu

adal

Pa

82.387,68€

io n

21%

5%

19%

Es

tru

ct
ur
a

Serveis

Pe

4%

nc

cin
is

Les despeses d'estructura es refereixen als 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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Amics de la Rambla finança la seva activitat mitjançant les quotes dels socis i la signatura de subvencions i patrocinis que permeten fer front a les despeses derivades dels projectes proposats, organització
d'activitats i administració de l'entitat.
Des de la gerència d'Amics de La Rambla es
contacta amb els possibles col·laboradors amb qui
s'acorden patrocinis econòmics, cessió d'instal·
lacions, coordinació d'esdeveniments, promoció,
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Subvencions Cobrades 2021

Subvencions
Amics de La Rambla sol·licita anualment a administracions i diferents organismes, subvencions específiques per cobrir les despeses o part de les despeses
de determinats projectes i activitats proposades
per l'Associació.
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, sempre,
en benefici de La Rambla.

Ajuntament de Barcelona
Subvenció 2020
Direcció de Comerç

40 306,61€ Enllumenat de Nadal
105.451,50€ Campanya Baixa a la Rambla

Subvencions Concedides 2021

Subvenció 2021
Direcció de Comerç

4 000,00€ Accions de Dinamització i Comunicació

Ajuntament de Barcelona
Direcció de Comerç

21 000,00€ Reforç Estructures Associatives Comercials

25 000,00€ Tast a la Rambla

4 000,00€ Accions de Dinamització i Comunicació

40 306,61€ Enllumenat de Nadal

40 306,61€ Enllumenat de Nadal 2021

Districte Ciutat Vella

25 000,00€ Tast a la Rambla
Districte Ciutat Vella

Total Subv. Concedides Ajuntament de Barcelona

21 000,00€ Reforç Estructures Associatives Comercials

2 600,00€ Festa Major — Festa del Roser 2021r
1 000,00€ Nadal a La Rambla 2021

2 600,00€ Festa Major — Festa del Roser

Total cobrat Subvencions Ajuntament de Barcelona

1 000,00€ Nadal a La Rambla

Generalitat de Catalunya

93 906,61€

Subvenció 2020
CCAM

Generalitat de Catalunya

239 664,72€

20 016,12€ Activitats

20 800,00€ Activitats

Total cobrat Subv. Generalitat de Catalunya-CCAM

20 016,12€

Total Subv. Concedides Generalitat de Catalunya

20 800,00€

Total Subvencions Cobrades 2021

259 680,84€

Total Subvencions Concedides 2021

114 706,61€

Total Subv. Pendents de Cobrar el 2022

CCAM

Generalitat de Catalunya-CCAM-

Informe Econòmic i Pressupost
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20 800,00€

Subvencions
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Actiu 2021
A. Actiu No Corrent

100 458,82€

B. Actiu Corrent

105 671,30€

I. Immobilitzat Intangible

—

I. Existències

—

II. Immobilitzat Material

100 458,82€

II. Deutors Comercials i Altres Comptes a Cobrar

—

2100000 Terreny Local Rambles

35 326,29€

2110000 Construcció Local Rambles

141 305,16€

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

—

2150001 Instal. Sala Juntes

654,61€

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

4 276,00€

2160000 Quadres Oficina

24 040,00€

2. Accionistes (Socis) per Desemborsament

—

2170000 Ordinador Pentium IV

1 127,44€

3. Altres Deutors

32 254,39€

2811000 A.A. Construccions

-76 303,56€

III. Inversions Emp. Grup i Associades a IV.

—

2815001 A.A. Intal. Sala Juntes

-523,68€

IV. Inversions Financeres a C/P

—

2816000 A.A. Mobiliari

-24040,00€

V. Periodificacions a C/P

—

2817000 A.A. Equips Informàtics

-1 127,44€

VI. Efectiu i Altres Actius Líquids Equiv.

69 140,91€

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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4 276,00€

206 130,12€

Actiu
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Passiu 2021
A. Patrimoni Net
A1. Fons Propis
I. Capital

120 783,33€
—

VII. Deute Caract. Especials a L/T

—

VIII. Passiu No Corrent pdt. Ajust. N

—

C. Passiu Corrent

85 256,79€

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

106 313,23€

2. Creditors per Arrendament Financer

—

1. Reserva Capitalització

—

3. Altres Deutes a C/T

—

2. Altres reserves

106 313,23€

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

—

IV. Accions i Particip. Patrimoni Propi

—

IV. Creditors Comercials i Altres Comptes a Pagar

85 190,45€

V. Resultats Exercicis Anteriors

—

VI. Altres Aportacions de Socis

—

1a. Proveïdors a L/T

—

VII. Resultat de l'Exercici

14 560,10€

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

Patrimoni Net I Passiu

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

85 190,45€

206 130,12€

Patrimoni Net I Passiu
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Pèrdues i Guanys 2021
1. Import Net Xifra de Negocis

117 782,74€

Quotes Associats

116 970,74€

Altres

812,00€

4. Aprovisionaments

-53 742,15€

5. Subvencions Rebudes

114 706,61€

6. Despeses de Personal

-85 213,24€

7. Altres Despeses d'Explotació

-77 685,06€

8. Amortització de l'immobilitzat

-4 500,8€

12. Altres Resultats

3 212,00€

Loteria de Nadal

3 275,00€

Altres

63,00€

A. Resultat Explotació (de l'1 al 12)

14 560,1€

13. Ingressos Financers

—

14. Despeses Financeres

—

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

—

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

14 560,10€

Informe Econòmic i Pressupost

Pèrdues i Guanys 2021
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Pressupost 2022: Ingressos
Pressupost 2022
1. Quotes Associats

99 036,56€

2. Saldo Anterior – Fons Propis

69 140,91€

3. Subvencions

74 400,00€

3a. Subv. Comerç Consum 2022

25 000,00€

3b. Subv. Districte Ciutat Vella 2022

3 600,00€

3c. Subvenció Generalitat 2022 (ingrés 2023)

0€

3d. Subvencions Pendents 2021

20 800,00€

3e. Subvenció Tast a la Rambla 2022

25 000,00€

4. Total Llum Nadal

58 212,61€

4a. Quotes Llum Nadal 2021

906,00€

4b. Quotes Llum Nadal 2022

17 000,00€

4c. Subvenció Llum Nadal 2021

0.,00€

4d. Subvenció Llum Nadal 2022

40 306,00€

5. Total Vila del Llibre

0,00€

5a. Subvenció Vila del Llibre

0,00€

5b. Patrocinis Vila del Libre

0,00€

6. Loteria de Nadal

16 000,00€

7. Altres

1500,00€

Total Ingressos

318 290,08€

Informe Econòmic i Pressupost
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Pressupost 2022: Despeses
Pressupost 2022
10. Despeses Personal

Pressupost 2022

92 000,00€

16. Despeses Bancàries

900,00€

10a. Sous

67 320,00€

18. Assegurances

1 410,00€

10b. Seguretat Social

24 680,00€

20. Llum Nadal

107 484,30€

4 750,00€

20a. Llum Nadal 2021

53 742,15€

11a. Despeses Comunitat

4 000,00€

20b. Llum Nadal 2022

53 742,15€

11b. IBI

750,00€

11. Despeses Local

19. Activitats

54 303,68€

3 650,00€

19a. Festa del Roser

25 000,00€

12a. Llum

800,00€

19b. Tast a La Rambla

25 000,00€

12b. Telèfons

800,00€

19c. Nadal a La Rambla

1 500,00€

12c. Alarma

600,00€

19d. Vila del Libre

0,00€

12d. Neteja Oficina

1 450,00€

19e. Altres Activitats

2 803,68,00€

13. Despeses Oficina

4 600,00€

20. Butlletí – Memòria

10 500,00€

13a. Fotocopiadora

900,00€

21. Web

1 800,00€

13b. Material Oficina

1 000,00€

22. Facebook

5 000,00€

13c. Informàtica

1 500,00€

23. Actes Institucionals

3 000,00€

13d. Correus – Caixa Despatx

1 200,00€

24. Loteria

14 000,00€

14. Assessoria Fiscal

1 700,00€

25. Factures Pendents 2021

4 392,10€

15. Aportacions Altres Entitats

2 800,00€

26. Altres

6 000,43€

Total Despeses

318 290,08€

12. Despeses Manteniment Oficina

Informe Econòmic i Pressupost
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Amics de La Rambla treballa
de forma continuada en la recerca
de Patrocinadors que contribueixin
al desenvolupament de les activitats
proposades per assolir els objectius
de l'Associació.
En aquesta recerca s'aposta per les
empreses, entitats i administracions
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

Segons cada projecte i necessitat,
els patrocinis acordats contemplen
diferents tipus d'aportacions,
econòmiques, logístiques,
promocionals, producte...,
fent prevaldre en tots els casos,
els interessos de l'Associació per
sobre de qualsevol interès particular
dels patrocinadors.
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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

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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Amics de La Rambla és una associació transversal
en la qual conviuen com a socis, comerços, serveis,
particulars i empreses. Cada un d'aquests col·lectius
reben el mateix tracte i atenció i estan representats
a la Junta Directiva de l'entitat a través de diverses
vocalies. A més, sempre que és necessari es creen
comissions de treball específiques per aprofundir en
la feina, propostes i solucions dels temes que repercuteixen directament en col·lectius concrets.
La implicació dels socis d'Amics de La Rambla a
l'Associació és el que fa possible la tasca de l'entitat
i ens ajuda a portar a terme i difondre tota classe
d'iniciatives i activitats que tenen com a finalitat 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.
Des que va començar la pandèmia, Amics de La
Rambla ha intensificat encara més, el servei d'acompanyament als seus socis, ampliant les tasques
habituals de representació, assessorament, gestió,
promoció..., i oferint suport especial que ha facilitat la
continuïtat a l'associació a aquells associats que per
problemes derivats de la situació s'han trobat en situacions compromeses que han requerit grans esforços
per mantenir la seva activitat.
Durant el 2021, a més, els veïns de La Rambla,
han estat de nou focus d'atenció d'Amics de La
Rambla, afavorint la seva participació en l'Associació.
Aquesta invitació s'ha fet extensiva a totes les persones que s'estimen La Rambla.

ELS
NOSTRES
SOCIS
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Eduardo Lana
Efide S.L
Hostal La Terrassa
Hotel Ramblas Internacional

Evolució
Tot i la delicada situació a què s'ha vist abocada l'activitat econòmica de La Rambla a conseqüència de
la pandèmia, Amics de La Rambla ha pogut mantenir
el gruix dels seus associats. Així i tot, hem tingut un
nombre significatiu de baixes per tancament i per
la difícil situació econòmica que com en 2020 hem
pogut compensar amb l'atracció de nous socis, el que
ha deixat un saldo petit, però positiu, de creixement
d'associats amb relació a l'any anterior.
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261
261
258
273
285
264
266

Altes

Hotel The Serras Barcelona
Imanol Elguezabal
Inmaculada Moreno
M. Angeles Sánchez
Miguel Angel Peinador
Old Irish Pub
Oscar Velasco
Palau Güell
Restaurant Louro
Restaurant Vapiano Ramblas
Roman i Oscar Freixa

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Sandra Parcet

Els Nostres Socis
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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

Hotel 1898

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
Art Escudellers

Apart-Ramblas 108

Associació Venedors Mercat Boqueria

Bagués-Masriera Joiers
Bar Pinotxo

Empreses Associades

Banc Sabadell

Bar Zúrich

Boadas Cocktails

Cafè Cappuccino

Cafè de l'Òpera

CaixaBank– La Rambla, 30

Burger King

Edifici Colon

Casas Sabaters

Cercle del Liceu

CEM Colom

Club dels Barbuts

Conservatori del Liceu
Dommia

Edit BCN

Double Time
Efide S.L

Escola Massana.Centre d'Art i Disseny
Els Nostres Socis

Caboel

Cafè Ocaña

Departament de Cultura - Generalitat de Catalunya
Domingo Cigars

Bienotti

Carrefour Market Rambles

Casa Guinart

Centro Galego de Barcelona
Concept Agency

Bar Núria

Basílica de Sta. Maria del Pi

Big Fun Museum

Casa Beethoven

Bar Lobo

Desigual

Dunkin' Coffee

El Triangle
Esports Barcelona FCB
129

Esport Total Rambles

Estanc Liceu

Farmàcia La Rambla Barcelona
Fira Nova d'Artesania

Flaherty's– Irish Pub

Fundació Setba

Gelateria Gioelia

Gran Teatre Liceu

Guarir-Dent

Gremi d'Hotels de Barcelona

Hostal Las Flores

Hotel Bagués

Hotel Cuatro Naciones

Hotel Fornos

Hotel Le Méridien Barcelona
Hotel Oriente Atiram
Hotel Roma-Reial

Hotel Gaudí

Hotel Silken Ramblas

Interparking Les Rambles

La Cuina de la Boqueria
Las Golondrinas

Levi's

+Visión Las Ramblas
Els Nostres Socis

Hotel Serhs Rivoli-Rambla
Hotel Toledano

I Love Barcelona-La Rambla, 129

Loteria Valdés

Restaurant Casabella

McDonald's-Maremagnum

Pelleteria Prieto

Pita House

Ramblas Hotel

Restaurant Gats

Restaurant Itapa Colon

Restaurant Kubik

Restaurant Louro

Restaurant La Poma

McDonald's-Pelai
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Salón Esport
Simply Basic

Souvenirs Eli & Ana
Souvenirs Liceu

Supermercat Open Door
UGT

José Mª Trenor Löwenstein
Els Nostres Socis

Signature Souvenirs

Souvenirs Krishna

Tablao Flamenco Cordobés
Turisme de Barcelona

Restaurant Portal de la Pau

Restaurant Vapiano Ramblas

Secret Spot

Souvenirs Sport GM

Maremagnum

Restaurant Los Caracoles

Restaurant Moka

Restaurant Salsalada
Santa Mònica

Restaurant Cañete

Restaurant En Ville

Souvenirs Esports Liceu

La Mallorquina

Mapfre

Pans & Company - La Rambla, 82

Restaurant Amaya

Souvenirs Boutique Vanesa

La Cava Universal

La Flor de la Rambla

Old Irish Pub

Promociones Santuga 2001

Restaurant Les Quinze Nits

L'Aquàrium de Barcelona

Laguarda Joiers

Nomar

Pizzeria Frankie Gallo ChaChaCha

Restaurant La Fonda

Italo Comercial S.L

Kabul Party Hostel Barcelona
Laborde Marcet

Hotel Mare Nostrum

Hotel The Serras Barcelona

ICUB – Ajuntament de Barcelona

Palau Güell

Pans & Company - La Rambla, 123

Restaurant Ideal

Hotel Ramblas Internacional

Hotel Royal Ramblas

Onda Cero

Restaurant 128 Rambla

Hotel Exe Ramblas Boquería

Hotel Lloret

Nike

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

Hotel Continental

Hotel España

Museu Marítim de Barcelona

Port de Barcelona

Hotel Arc La Rambla

MGA

Museu Eròtic de Barcelona

Pizzeria Caruso

Hostal Boqueria

Més Comunicació

Museu de Cera de Barcelona
ONCE

Hard Rock Café Barcelona

Hostal La Terrassa

Hotel Flor Parks

Flors Benzal

Garatge Atarazanas

High Galaxy, S.L/Carver Advanced Systems
Hotel Atlas

McDonald's-Rambla

Farmàcia Nadal

Four Roses Tattoo
Gsr

Farmàcia Clapés

Teatre Poliorama
Unimat Prevención
Amics Protectors

Amics d'Honor

Enric Pantaleoni
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Alicia Berlanga

Amics i Amigues

Albert Aguilar

Albert Pantaleoni

Veïns i Veïnes

Abel Pérez

Alena Khatkevich

Alfred Bosch

Andrei Bogomolov

Antonia Pérez

Carlotta Electra Bosch

Carolina Soler

Daylín Alfonso

Antonina Bogomólova
Carla Pantaleoni
Carme Romero

Bartomeu Baqué

Carlos Cervera

Carme Hilda Bencomo

Carolina Pantaleoni

Clementina Milá

Benedetta Tagliabue

Cristina Pantaleoni

Francesc Balañà

Claret Serrahima

Manel Yniesta

Manuel Corral

Davide Vesentini

Oscar Velasco

Pau Bosch

Eduard Sant

Eduardo Lana

Elena Gandini

Elena Soler

Enric Crous

Enric Nogueras

Enric Pujadas

Imanol Elguezabal

Inmaculada Moreno
Joan I. Ortuño

Joaquim M. Cervera

José Luis Barón

Josefina Mora

Josep Francesc Valls
Juanjo Saura

Isidre Martínez

Mª Angeles Sánchez
M. Lluïsa del Rio
Maria Baglietto

Federico Szarfer
Glòria Feliu
Miguel Moncho

Raquel Lacuesta

Leonor Sanz
Montse Farré
Rosalia Nebot

Sebastian Núñez

Joan Font
Jordi Piñol

Juanjo Pérez

Lucas Alonso

Lluïsa Díaz
Mª José Valero

Marc Pantaleoni

Marina Berlanga

Marga Latorre

Mercè Canelles

Montserrat Díaz
Núria Llorach

Oscar Manresa

Polina Khatkevich

Ricard Domingo

Rita Sust

Rosa Bassedas

Roser Tiana

Els Nostres Socis

Carme Planell

Josep Caminal

Iñaki Gallastegui/Montse Alacio

Sergi Vicente

Joan M. Feliu

Mª Elvira Mosquera

M. Rovira

Miguel Angel Peinador

Joan Deulofeu

Josep M. Bilurbina

Leopold Sust

Francesc Sau

Andrea Vesentini

Tomas Gómez

Pura Saura

Roberto Tierz

Núria Paricio
Raul Núñez

Roman i Oscar Freixa

Salvador Capdevila

Sandra Parcet

Xavi Masip
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Els Nostres Socis
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Un valor afegit important a l'estatus
de soci d'Amics de La Rambla és l'accés
a avantatges diversos pactats per
l'Associació amb entitats i empreses
i que asseguren a tots els associats
un tracte preferencial i beneficis
múltiples en l'accés i ús de serveis,
contractació de productes i pagament
de determinades taxes.

CONVENIS
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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.

Un valor afegit important a l'estatus de soci d'Amics de La Rambla és l'accés a
avantatges diversos pactats per l'Associació amb entitats i empreses i que asseguren a tots els associats un tracte preferencial i beneficis múltiples en l'accés i
ús de serveis, contractació de productes i pagament de determinades taxes.
Aquests acords amb entitats i empreses es materialitzen a través de convenis
puntuals i també periòdics, en els que l'Associació negocia les millors condicions
possibles perquè tots els col·lectius representats a Amics de La Rambla puguin
treure el millor i major profit. Convenis vigents durant el 2021:

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

Mapfre

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.

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
continua 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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Convenis
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La Targeta Amics de La Rambla
es planteja com una eina més per
contribuir a la dinamització comercial
de la Rambla, promocionar els negocis
associats, potenciar les vendes,
incentivar l'ús dels serveis i fomentar
l'associacionisme.

TARGETA
AMICS
DE LA
RAMBLA
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Targeta
Amics de
La Rambla

Targeta Amics de La Rambla

Només per estar donat d'alta a la nostra entitat, tots
els socis reben de forma gratuïta la Targeta Amics
de La Rambla que els dona dret a descomptes i avantatges en botigues i serveis del passeig i voltants,
i a rebre, també, un tracte preferent en promocions
i altres accions que ofereixen aquests negocis.
La Targeta Amics de La Rambla es planteja com
una eina més per contribuir a la dinamització comercial de la Rambla, promocionar els negocis associats,
potenciar les vendes, incentivar l'ús dels serveis
i fomentar l'associacionisme.
Algunes de les promocions de la Targeta Amics de
La Rambla són fixes com el descompte d'un 20% que
tenen tots els socis en la compra de tiquets de Tast a
La Rambla, mentre que altres ofertes són puntuals i
poden variar el seu contingut i validesa segons l'empresa emissora de la promoció, que sempre, i en tots els
casos, ha de ser sòcia, també, 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
a la web de l'Associació.
Establiments i serveis inclosos a la Targeta Amics
de la Rambla durant el 2021
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Descomptes Als Associats d'Amics de La Rambla:
Art Escudellers C/ 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

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)

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

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

Targeta Amics de La Rambla
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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% (8)

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

Fes-te Soci

Si vius, treballes o simplement t'estimes La Rambla
com el que més i encara no ets soci d'Amics de La
Rambla, et convidem a formar part de l'Associació i
a gaudir amb avantatges exclusius i preferents de la
gran oferta cultural, lúdica i gastronòmica del passeig.
Si et fas soci d'Amics de La Rambla, tindràs accés
puntual a totes les novetats i notícies de La Rambla i
gaudiràs d'un tracte preferencial a comerços i serveis
del passeig amb els que l'Associació arriba periòdicament a acords de col·laboració. Tindràs accés,
també, a ofertes puntuals i exclusives a 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.
Si és la teva empresa o comerç a qui voleu donar
d'alta com a socis a Amics de La Rambla, addicionalment a tots els avantatges d'associat, rebreu, també
informació i assessorament especialitzat i beneficis
directes dirigits al vostre col·lectiu. Tanmateix, us incorporarem al catàleg digital de negocis recomanats a la
web de l'Associació.
Fes-te soci i comença a gaudir ja de tots aquests
avantatges i més!

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

