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Comencen les obres de la Rambla del Poblenou 
 

 

» Les obres es duran a terme en dues fases, duraran 6 mesos i tenen un pressupost de 

1.261.086,65 € 

» Freixedes: “Amb aquestes obres comencem la reforma de la Rambla del Poblenou 

que ha de permetre que aquest passeig vagi del mar al Parc del Clot i decidida 

d’acord a les prioritats veïnals” 

 

 

Comencen les obres de la Rambla del Poblenou entre els carrers de Taulat i el Passeig Calvell. 

Aquest és el tram de la Rambla que quedava per millorar. Els criteris utilitzats són, en essència, 

els de la resta de la Rambla. Les obres es duran a terme en dues fases, durant uns sis mesos, 

primer el costat Besòs i després el costat Llobregat i tenen un pressupost de 1.261.086,65 €. 

 

El regidor del districte de Sant Martí, Eduard Freixedes, ha declarat “amb aquestes obres 

comencem la reforma de la Rambla del Poblenou que ha de permetre que aquest passeig vagi 

del mar al Parc del Clot i decidida d’acord a les prioritats veïnals”. 

 

 
 

 

L’objectiu del projecte és donar continuïtat en aquest tram als elements d’urbanització dels 

trams superiors de la Rambla i al mateix temps, donar resposta als requeriments ciutadans 

esdevinguts del procés participatiu durant la redacció del projecte.  
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En aquest sentit, les actuacions principals són:  

 

• L’amplada de la rambla central passa a ser de 9,6 m conforme a la mida estàndard dels trams 

superiors. També es modifica l’amplada del paviment d’asfalt lateral a 2,6 m, igual que l’ample 

dels trams superiors  

• Es trauran els exemplars de l’arbrat existent (Platanus hispanica) i es plantaran nous 

exemplars d’Acer saccharinum alineats als eixos de plantació dels trams superiors de la 

Rambla del Poblenou,  

• S’instal·larà el mateix bàcul d’enllumenat que hi ha en els altres trams de la Rambla amb una 

alçada superior per tal d’adequar el resultat amb la nova il·luminació LED.  

• La pavimentació de la rambla central serà d’aglomerat asfàltic polit, segons acord de procés 

participatiu veïnal. Es col·locaran els següents elements de mobiliari urbà: cadires i bancs 

model Neoromàntic o equivalent, papereres de 70 litres, pilones fixes on sigui estrictament 

necessari i retràctils. 

 

 

El procés participatiu de la reforma de la Rambla del Poblenou 

 

Les obres a la Rambla del Poblenou són fruit d’un treball conjunt amb els veïns que va 

començar el 2012 i va cloure el mes de maig d’enguany. 

 

El regidor Freixedes ha declarat: “La reforma de la Rambla del Poblenou és fruit d’un procés 

participatiu on hem pogut debatre amb diferents col·lectius implicats i a través de diferents 

sessions tots els aspectes de la reforma de la Rambla. Les decisions de com havia de ser la 

Rambla són fruit de la seva participació i d’arribar a un consens final entre tots”. 

 

El govern municipal complint amb el seu compromís electoral de donar solució als problemes 

de la Rambla del Poblenou va presentar el projecte de millora de la Rambla en el consell de 

barri de juny del 2012. En aquell consell es va acordar crear una comissió de seguiment de la 

reforma de la Rambla on hi han participat l’associació de veïns, restauradors, comerciants, 

entitats, artesans i veïns del barri. Des d’aquella primera comissió fins a l’actualitat s’han pres 

decisions sobre la ubicació dels quioscos, el trasllat del monument al Dr. Trueta o la ubicació 

del mercat d’artesans. 

 

El districte de Sant Martí va continuar una nova etapa amb el procés “Parlem de la Rambla del 

Poblenou” on s’ha debatut sobre temes diversos que responen a tres prioritats: els vetlladors, 

les futures obres al tram de la Rambla de Taulat fins al mar i el tipus de paviment que s’hi ha 

d’instal·lar. Tot el procés s’ha fet seguint la metodologia del Comissionat de Participació que ha 

garantit els màxims canals de participació possible, de manera presencial a través de les 

sessions que han comptat amb tècnics de participació per a la dinamització i recollida 

d’opinions, i a través del web: www.rambladecideix.cat.  

 

http://www.rambladecideix.cat/
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S’han dut a terme nou sessions de treball presencials adreçades a col·lectius diversos: gent 

gran, comerciants, veïns de la Rambla, joves, persones amb discapacitat,...,  i es va fer una  

desena sessió, la Jornada de Cloenda que va tancar el procés participatiu. L’Ajuntament de 

Barcelona i el col·lectiu “Fem Rambla”, que fins el moment havia fet el seu procés en paral·lel al 

municipal, van sumar el resultat dels dos processos per a organitzar conjuntament la Jornada 

de Cloenda que es van centrar en dos aspectes concrets: l’arbrat i el paviment.  

 

Els veïns van decidir que el paviment serà un aglomerat asfàltic polit i els arbres que es 

plantaran al passeig seran aurons argentats (acer saccharium). 

 

 
 

 

 

 

 


