
Seguretat Sí No Blanc Participació

1 87,95% 7,94% 4,11% 78,08%

2 89,83% 6,85% 3,32% 76,24%

3 89,95% 2,94% 7,11% 76,24%

4 68,86% 24,34% 6,80% 75,65%

Ets partidària/ari d’un major control de les activitats il·legals que tenen lloc a la Rambla 
(venda de drogues, trilers, furts i robatoris), incloent una major presència policial?
Ets favorable a emprendre accions diverses perquè les activitats lúdiques i comercials 
siguin menys molestes (contaminació acústica, visual, brutícia, ...) per als ciutadans?
Ets partidària/ari d’un major control de la feina de la Guàrdia Urbana, incloent sancions 
si, manifestament, no compleixen les seves funcions?
Vols que a la Rambla i entorn hi hagi càmeres de seguretat, no vigilades en directe per 
ningú, sinó que només gravin, la gravació es pugui obtenir només amb una ordre 
judicial i serveixin per presentar proves quan es produeixin delictes?
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Ornamentació i mobiliari urbà Sí No Blanc A B C D Participació

1 85,75% 4,73% 9,53% 60,43%

2 Creus que s’ha de millorar la il·luminació pública nocturna? 60,76% 23,59% 15,65% 50,24%

3 45,75% 31,51% 22,74% 53,64%

4 82,48% 6,50% 11,02% 58,00%

5 78,08% 8,25% 13,67% 60,04%

6 4,60% 44,70% 28,54% 22,16% 58,39%

7 61,99% 18,28% 19,73% 58,29%

8 69,51% 12,36% 18,13% 58,68%

9 73,06% 13,77% 13,17% 60,33%

10 35,53% 50,73% 13,74% 59,84%
11 Creus que s’ha de posar alguna cabina telefònica més? 28,41% 50,81% 20,78% 58,20%
12 Creus que s’han de mantenir les fonts d’aigua netes i en funcionament? 95,48% 0,81% 3,71% 62,37%

Creus que s’ha de recuperar l’ornamentació modernista de la Rambla en els rètols dels 
comerços, els fanals, les boques de metro de Liceu (i també d’Urquinaona), les parades 
de flors i recuperar l’antic quiosc de Canaletes per retornar al passeig la seva 
personalitat pròpia?

T’agradaria que els carrers que surten de la Rambla estiguessin il·luminats des de terra 
per atreure una part del públic i que aquest es dispersés pels carrers del voltant (veure 
fotos del projecte 53 a la taula d’informació)?
Vols que hi hagi control sobre la il·luminació dels comerços de la Rambla, fent complir la 
normativa sobre protecció del medi nocturn (Llei 6/2001, de 31 de maig) i que no puguin 
aprofitar-se del seu emplaçament privilegiat per no complir la Llei?
Vols que es posin més bancs i cadires i recuperar la funció de seients que tenien els 
escocells (forats dels arbres) al Pla de l’Ós, com a mínim a tres cares?
paviment de la Rambla posant-n’hi un que no rellisqui com el d’ara?
 A) com el del passeig marítim d’Alacant
 B) d’inspiració modernista
 C) no, tal com està ja em sembla bé
 D) en blanc
Prefereixes que durant l’hivern els plataners de la Rambla estiguin ben podats per 
deixar passar millor la llum del sol?
Vols que el Districte faci retirar de comerços, pisos i restaurants els llums de Nadal que 
encara es mantenen, així com la publicitat sobre comerç de Nadal que es manté en el 
quiosc de l’Ajuntament a Pl. Catalunya amb Portal de l’Àngel?
Creus que s’han de posar dos punts d’informació turìstica, un al començament i l’altre al 
final de la Rambla?
Creus que hi ha prou paperes?
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Enfoc general i opinió Sí No Blanc Participació

1 49,68% 30,94% 19,38% 55,00%

2 73,42% 15,23% 11,35% 56,16%

3 68,26% 12,02% 19,73% 56,74%

4 60,50% 15,95% 23,55% 55,09%

5 56,45% 29,63% 13,92% 56,74%

6 58,17% 25,85% 15,98% 55,87%

7 66,89% 11,50% 21,61% 54,12%

8 Estàs d’acord amb el projecte 114 (veure el projecte a la taula d’informació)? 30,93% 0,64% 68,43% 39,38%
9 37,44% 0,17% 62,39% 34,92%

Vols que experts, amb escrutini veïnal, elaborin una cronologia dels fets més rellevants 
de l’història de tota Catalunya i de Barcelona i es plasmi de manera permanent al terra 
de la Rambla?
Creus que cal elaborar una llista dels fets històrics que han passat concretament a la 
Rambla per donar-los a conèixer i, si cal, posar-hi plaques o fer-hi al·lusió?
Vols recuperar la Rambla tradicional, la nostra Rambla, amb elements paisatgístics i 
personatges nostres?
T’agradaria que es canviés el nomenclator de la Ciutat, i tornéssim a referir-nos a La 
Rambla com Les Rambles?
Vols que l’atenció verbal i escrita en català sigui obligatòria a tots els comerços de la 
Rambla i que la detecció de casos en què no t’entenguin en aquesta llengua comporti 
sancions?
Vols que els edificis de la Rambla, passeig de tradició catalana, només llueixin les 
banderes de Barcelona i Catalunya, traient totes les banderes espanyoles?
Cal recuperar els camins naturals que uneixen el Gòtic i el Raval, per evitar que la 
Rambla segueixi sent un obstacle?

Estàs d’acord amb l’opinió núm 8?
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Entorn, edificis i habitatge Sí No Blanc A B C D Participació
1 Creus que s’ha de reformar el Teatre Principal i revitalitzar el seu entorn? 89,03% 4,43% 6,54% 58,00%

2 75,63% 7,83% 8,85% 7,69% 55,19%

3 80,40% 4,75% 14,85% 58,20%

4 71,77% 14,43% 13,79% 59,55%

5 88,31% 5,67% 6,02% 59,55%

6 73,47% 17,11% 9,42% 60,23%

7 93,13% 3,65% 3,22% 59,65%

8 84,37% 8,20% 7,43% 59,17%

9 46,61% 36,34% 17,05% 58,20%

10 50,16% 26,70% 23,14% 57,32%

11 46,77% 30,76% 22,47% 56,26%

12 62,88% 21,54% 15,57% 57,23%

Vols que es restaurin les façanes dels edificis de la Rambla?
 A) restaurant cada edifici com correspongui
 B) pintant-les amb decoració vegetal, per recuperar la noció de riera a la Rambla
 C) no cal
 D) en blanc
Vols que es recuperi l’antiga foneria de canons situada al principi de la Rambla de 
Santa Mònica, costat Gòtic, per a usos públics i ciutadans?
Vols que hi hagi un impost municipal extraordinari que gravi els immobles de la Rambla 
i entorn abandonats o buits i en desús?
Creus que cal promoure i incentivar el lloguer per a vivenda habitual de pisos a la 
Rambla i entorn, per aconseguir que hi hagi més veïns?
Creus que s’ha de penalitzar fiscalment l’ús dels pisos de l’entorn de la Rambla per a 
pisos turístics?
Vols que l’Ajuntament consideri els carrers adjacents i paral·lels com a part integral de 
la Rambla per a no convertir-los en espai residual (deixalles, pixats, etc)?
Vols que la Rambla i entorn es declari zona lliure de desnonaments, protegint els 
habitatges de la zona i evitant l’especulació dels immobles desocupats que es destinen 
a apartaments turístics fent fora d’aquesta manera als veïns?
Estàs d’acord en què els veïns de La Rambla tinguin una bonificació/reducció de 
l’Impost de Béns Immobles (IBI) d’un 95%, en compensació pel que han d’aguantar?
Estàs d’acord en què cal emprendre un procés d’expropiació progressiva d’edificis i 
locals per tal de regenerar el teixit social i urbà de la Rambla?
Vols desplaçar la narcosala del Baluard a algun CAP o hospital i reaprofitar l’espai i el 
jardí per a usos cívics?
Vols que es mantingui la sala de venopunció higiènica i abordar els conflictes que 
sorgeixen entre els consumidors problemàtics i la comunitat, reforçant la figura de 
l’educador de carrer, com a mediador que inicia i fomenta vincles amb aquestes 
persones, que permeten una intervenció educativa?
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Gestió del turisme Sí No Blanc Participació

1 73,83% 11,72% 14,45% 62,27%

2 Vols que les ordenances de civisme s’apliquin igual als turistes que als residents? 94,41% 3,70% 1,90% 63,82%
3 Vols que l’Ajuntament tanqui els apartaments turístics inserits en comunitats de veïns? 70,41% 12,39% 17,20% 62,85%

4 76,32% 13,99% 9,69% 61,30%

5 Vols que l’Ajuntament implementi una taxa turística que reverteixi en els residents? 74,10% 18,52% 7,38% 64,79%

Vols proposar als turistes, especialment als creueristes, recorreguts alternatius a la 
Rambla, identificats, ben senyalitzats i suggestius, incloent el trasllat de la parada 
central del bus turístic a Colom i que surti per Paral·lel o cap al Parc de la Ciutadella, 
evitant la Rambla?

Estàs en contra que el Districte de Ciutat Vella modifiqui el Pla d’Usos per tal 
d’augmentar el nombre de places hoteleres i de llicències d’apartaments turístics?
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Serveis públics Sí No Blanc Participació

1 84,40% 11,48% 4,13% 81,67%

2 78,44% 10,75% 10,81% 77,98%

3 Vols fer alguna acció contra els xiclets al terra? 74,36% 10,22% 15,41% 77,98%

4 84,27% 9,83% 5,91% 78,37%

5 Vols una millora de la neteja? 86,84% 5,67% 7,49% 77,79%

Vols que hi hagi urinaris gratuïts i nets a la Rambla, en, com a mínim, dos o tres punts 
del seu recorregut i que siguin clarament senyalitzats?
Vols facilitar el reciclatge posant més contenidors de recollida selectiva o, si no fos 
possible, recollint un residu diferent segons el dia de la setmana?

Vols estalviar costos en servei de neteja fent complir les normes de civisme a tothom de 
manera taxativa i eficaç?
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Estàtues, caricaturistes, malabaristes i altres espectacles de carrer Sí No Blanc A B C D Participació

1 19,12% 23,46% 25,18% 32,24% 67,02%

2 42,40% 36,24% 21,36% 62,27%

3 19,46% 57,34% 23,19% 61,49%

4 54,05% 31,21% 14,74% 74,39%

5 37,17% 43,90% 18,93% 63,14%

6 69,16% 23,39% 7,45% 67,12%

¿Está usted de acuerdo con el traslado de las estatuas humanas a la Rambla de Sta. 
Mónica, teniendo en cuenta que los profesionales le encuentran tantos inconvenientes 
que dudan de su supervivencia en esa zona?
 A) Sí, estoy de acuerdo con su traslado.
 B) No, quiero que continúen con la regulación actual del Ayuntamiento.
 C) No, quiero que continúen aquellas que no generan aglomeraciones y se traslade 
sólo a aquellas que las generan, a sitios donde no sean un inconveniente y donde 
puedan trabajar.
 D) Vull que desapareguin les estàtues de la Rambla
Cal regular de manera efectiva els caricaturistes de la Pl. del Teatre?
 A) Sí, tant l’espai que ocupen, com foragitar els que fan exhibició artística amb 
materials estranys.
 B) No, que s’autoregulin, com a l’actualitat.
 C) en blanc
Vols que la catalanitat de la disfressa, a criteri d’una comissió amb representació 
d’alguna entitat com Òmnium Cultural, sigui la condició per quedar-se a les ubicacions 
actuals i la resta d’estàtues humanes vagin a Sta. Mònica?
Vols que, a Sta. Mònica, a més a més d’estàtues humanes, es prevegui espai per a 
altres tipus d’espectacles de carrer que s’interpretin de manera periòdica, d’acord amb 
un calendari?
Vols que, a Sta. Mònica, es preveguin espais per a estàtues de pas o visitants, que s’hi 
estiguin només uns dies o poques setmanes, que el públic les pugui valorar i aquesta 
avaluació puntuï per poder-se quedar més endavant?
Creus que cal regular els espectacles de malabaristes, saltimbanquis, capoeiristes i 
similars, perquè puguin actuar a la Rambla, però de manera ordenada?

1 2 3 4 5 6
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

D
C
B
A
Blanc
No
Sí
Participació



Ocelleries, quioscos, floristes i terrasses Sí No Blanc A B C Participació

1 36,57% 24,26% 39,17% 68,87%

2 94,85% 2,59% 2,57% 69,35%

3 55,70% 28,74% 15,56% 68,67%

4 85,17% 5,64% 9,19% 67,90%

5 81,75% 10,43% 7,82% 71,19%

6 58,75% 28,80% 12,45% 69,93%

Respecte les antigues ocelleries de la Rambla...
 A) Vull que tornin a ser parades d’ocells i altres animals, permesos, regulant les 
condicions sanitàries, fent un control estricte i canviant la legislació, si cal, amb la 
finalitat de tornar a atreure famílies de Barcelona que portin les seves criatures a 
passejar per la Rambla i a veure aquests animals.
 B) Vull que es canviï l’actual disseny de les parades per un de triat a través d’un 
concurs amb un comitè d’experts i unes bases consensuades entre Ajuntament, 
paradistes, veïnat i altres entitats/associacions implicades i que hi hagi una nova 
regulació molt estricte dels productes que s’hi venen.
 C) Vull eliminar les parades que han substituït les antigues ocelleries, reconvertides en 
botigues de venda de productes varis.
Vols mantenir els quioscos, les floristes i les terrasses, però regulant a la baixa i 
clarificant l’espai que ocupen, el lloc on són, que venguin els productes que els hi són 
propis i controlant els preus abusius?
Vols posar totes les terrasses a un sol costat de la Rambla, com a Rambla Catalunya, 
per millorar el pas de vianants?
Vols que es faci una revisió completa de les llicències atorgades pel districte a l’àrea de 
la Rambla, amb escrutini veïnal, i que es prenguin les mesures necessàries per fer-les 
complir rigorosament?
Vols que es limiti el dret a tenir terrassa a la Rambla als bars i restaurants que puguin 
acreditar tradició i qualitat i evitar els de multinacionals que despersonalitzen i els que 
només venen paella i sangria, que donen mala imatge?
Vols que s’unifiqui el disseny de les parades de flors i que venguin exclusivament 
productes de Barcelona i Catalunya?
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Comerç a la Rambla Sí No Blanc Participació

1 59,49% 27,92% 12,59% 62,66%

2 34,86% 53,64% 11,50% 63,05%

3 78,41% 8,71% 12,88% 56,64%

4 87,24% 8,39% 4,37% 59,75%

5 81,40% 10,57% 8,03% 59,55%

6 84,09% 7,17% 8,74% 59,36%

7 75,53% 10,55% 13,92% 57,61%

8 81,76% 4,12% 14,11% 57,61%

9 Vols que es continuï venent alcohol per les nits als supermercats de la Rambla i entorn? 16,89% 72,94% 10,17% 60,14%

Vols exigir que els comerços del centre de Barcelona segueixin l’horari dels de la resta 
de la ciutat?
Vols que es tanquin tots els bars, locals de copes, discoteques i sales d’espectacles de 
la Rambla, excepte els teatres, a partir de les 23h?
Vols que es faci un pla, contemplant augmentar o reduir l’IBI, la taxa de residus i altres 
impostos municipals, perquè als barris del centre puguem tenir un comerç més 
diversificat, petit, amb personalitat, més orientat al veí que al turista i que vengui 
productes catalans i de qualitat?
Vols que es reguli i controli la qualitat i la idoneïtat dels productes que venen les 
botigues de souvenirs de l’entorn de la Rambla?
Creus que, a la Rambla i entorn, s’hauria de prohibir o penalitzar fiscalment la venda de 
semarretes i altre material turístic que fomenti els comportaments incívics i 
irresponsables (consum irresponsable d’alcohol i drogues, foment de l’ús de serveis 
sexuals), de mal gust (al·lusives al membre viril) o fora de lloc (barrets de mexicà, vestits 
de flamenca, toros, etc)?
Vols recuperar les parades de llibres que hi havia hagut a la part baixa de la Rambla i 
que ara agonitzen darrere de la univeristat i que l’amor pel llibre sigui la carta de 
presentació de la ciutat?
Vols que l’Ajuntament implementi mesures de control ambiental especialment dels 
locals que ofereixen menjar per emportar amb modificació de la normativa, si cal?
Vols que es busqui la manera d’assegurar la viabilitat econòmica de locals amb història 
(com el petit bar “la Cazalla”, quasi centenari), sense que això hagi de perjudicar el dret 
dels veïns a descansar?
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Activitats sense llicència Sí No Blanc Participació

1 86,34% 10,21% 3,45% 65,57%

2 9,48% 78,90% 11,62% 64,50%

3 90,65% 3,84% 5,52% 64,99%

4 95,11% 0,92% 3,97% 65,57%

5 78,54% 12,80% 8,66% 64,89%

Vols acabar amb tota la venda ambulant (llaunes, xiulets, objectes lluminosos que es 
llencen amunt i similars) a tot el centre i, en especial, a la Rambla i entorn?
Vols persones oferint serveis i publicitat de locals propers, molestant als vianants, al mig 
de la Rambla?
Estàs d’acord amb què caldria treure la prostitució de l’actual situació d’economia 
submergida forçada, regular-la com una professió autònoma més i buscar una o 
diverses zones de la ciutat on es pogués exercir en les millors condicions d’higiene i 
seguretat, tant per a les persones professionals, com per a la seva clientela, sense que 
la presència d’ambdós causés molèsties a ningú?
Creus que caldria ser més eficaç en la persecució del proxenetisme i trobar solucions 
no repressives per eliminar la prostitució de les zones veïnals de les Rambles, el Raval i 
el Gòtic?
Vols que es regulin les celebracions massives a qualsevol hora, en particular les 
esportives, i el consum desmesurat d’alcohol a l’entorn de la Rambla?
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Sí No Blanc Participació

1 96,65% 0,74% 2,61% 65,86%

2 82,38% 11,97% 5,65% 62,56%

3 66,19% 16,77% 17,04% 62,27%

4 61,57% 30,92% 7,51% 64,21%

5 72,12% 18,74% 9,14% 63,92%

6 91,40% 2,12% 6,48% 63,63%

7 56,46% 27,24% 16,30% 61,98%

8 25,79% 63,78% 10,43% 64,99%

9 24,93% 44,67% 30,40% 58,87%

10 51,26% 23,65% 25,08% 58,58%

1 2
2A Tota la setmana   /   només diumenges i festius 74,57% 25,43%
2B definitiu, fent obra   /   provisional, amb cons (veure proposta 81 a la taula d’informació) 70,58% 29,42%

2C 57,13% 42,87%

Vialitat
Vols que el passeig torni a ser la funció principal de la Rambla? Una Rambla per 
passejar i per conviure?
Vols una Rambla peatonal, amb transport públic, un sol carril en cada sentit i àrees de 
càrrega i descàrrega, reordenant el trànsit per evitar perjudicar el Raval i el Gòtic i 
facilitant aparcament proper al mercat de la Boqueria?
Vols limitar els horaris de càrrega i descàrrega a la Rambla i carrers del centre, impedint 
que es pugui fer durant la nit, de 23h a 9h?
Vols que, per evitar accidents amb els vianants, es prohibeixi el trànsit de bicicletes i 
patins de tot tipus pels carrers peatonals durant el dia i això es senyalitzi clarament i es 
faci complir?
Vols que, pel soroll atronador que fan, es prohibeixi la circulació de monopatins durant 
la nit a tots els carrers del centre?
Vols eliminar les trampes arquitectòniques (petits desnivells poc visibles que provoquen 
accidents, especialment a la gent gran) que hi ha a la Rambla?
Creus que s’ha d’eixamplar la vorera de la Rambla del costat Raval a l’alçada de 
l’església de Betlem, fins al Carrefour, si cal, en detriment d’un carril de circulació?
Vols que hi hagi tramvies a la Rambla i Psg. de Gràcia, de Colom a la Diagonal?
Vols reorganitzar la distribució de l’espai a la Rambla, deixant una zona peatonal àmplia 
a l’esquerra (mirant al mar), un carril de circulació, més un de càrrega i descàrrega, a la 
dreta, i una vorera més estreta a la dreta del tot?
Quieres que se dé a la Rambla ante el Teatre Principal forma de plaza circular y 
rehabilitar los edificios de estilo de la zona?

calçades com ara   /   plataforma única (tot al mateix nivell, però els carrils de circulació 
asfaltats)
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Cultura i actes lúdics Sí No Blanc Participació

1 71,48% 19,81% 8,71% 62,66%

2 60,58% 19,72% 19,70% 59,55%

3 66,54% 20,67% 12,80% 61,88%

4 74,13% 7,49% 18,38% 60,91%

5 46,66% 31,26% 22,08% 60,81%

6 80,10% 12,10% 7,80% 62,85%

Vols que hi hagi art (pintors, músics, etc) als carrer i, en concret, a la Rambla, que hi 
hagi un espai on artistes joves puguin exposar les seves obres gratuïtament i que els 
dies festius s’organitzin tallers on la gent pugui participar-hi?
Quieres que haya arte en la Rambla, aumentando el control sobre las falsificaciones 
artísticas que dan mala fama respecto a los artistas que sólo exponen obra original?
Vols posar un sistema que permeti retransmetre les òperes del Liceu en pantalles a la 
Rambla, com ja s’ha fet en altres ocasions?
Vols que en els bancs recuperats als escocells (forats dels arbres) del Pla de l’Ós s’hi 
pugui tornar a jugar a escacs, com era habitual fa temps?
Vols que hi hagi un guia gratuït, pagat per la Generalitat o l’Ajuntament, que, sortint del 
punt d’informació, condueixi els turistes de la Rambla, en grups reduïts, de fins a 12, 
cridant la seva atenció sobre els punts d’interès cultural i, així, ajudi a canalitzar el flux 
de les persones?
Vols que un mapa al principi i al final de la Rambla destaqui els aspectes més culturals 
del passeig, amb codis QR que redirigeixin a una web informativa?
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Soroll i convivència ciutadana Sí No Blanc Participació

1 90,86% 5,17% 3,96% 67,51%

2 76,83% 8,44% 14,73% 66,15%

3 68,67% 8,53% 22,80% 64,21%

4 81,38% 10,15% 8,47% 67,31%

5 88,92% 6,01% 5,07% 69,74%

6 67,82% 15,28% 16,90% 68,87%

7 61,54% 21,44% 17,03% 65,28%

8 78,75% 8,25% 13,00% 67,51%

Vols que l’Ajuntament prengui mesures reals pel control del soroll nocturn provocat per 
grups de persones i per equips d’amplificació de so?
Quieres que regulen los horarios de recogida de basuras, especialmente las más 
ruidosas, para que no hagan ruido de 23h a 9 de la mañana?
Vols queixar-te del sorollós espectacle de cada cap de setmana als carrers de l’Arc del 
Teatre i Lancaster, per culpa de la discoteca MOOG, tolerat des de fa anys per les 
autoritats?
Vols que es prohibeixin i persegueixin eficaçment els comiats de solter/a i les festes 
sorolloses, cridaneres i incíviques al carrer i sancionar les agències de viatges que ho 
promouen, per foment de comportaments incívics?
Vols que les terrasses dels restaurants de la Rambla tinguin obligació de controlar el 
comportament dels seus clients i avisar la guàrdia urbana per expulsar els que molestin 
el veïnat?
Vols que els restaurants amb terrasses de la Rambla indemnitzin les veïnes i veïns dels 
immobles davant dels que estiguin situats, si es produeix soroll per sobre dels límits 
permesos després de les 23h?
Vols reduir el volum de les sirenes d’ambulàncies i policia a les nits, a partir de les 23h i 
fins a les 9h?
Vols que es vigili que les estàtues no toquin xiulets per cridar l’atenció, ja que és il·legal 
segons la normativa vigent?
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