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55..  LL’’aannààll iiss ii   ddeellss  iimmppaacctteess  
 

 

Un cop descrites les principals actuacions que s’han donat al Raval, a partir de 
l’aprovació del Pla Especial de Reforma Interior i que tenien com a objectiu 
dotar el barri d’equipaments i infraestructures suficients per respondre a les 
necessitats dels seus habitants, i equiparar-les a les que disposen altres barris 
de Barcelona, s’ha procedit a analitzar els impactes que ha tingut aquest procés 
de transformació en el barri. 

D’aquesta manera, en primer lloc s’han avaluat els canvis que s’han produït 
tant en el mercat immobiliari com en el comercial, d’ençà les reformes 
urbanístiques s’anaren portant a terme. 

En segon lloc, s’han estudiat els impactes que les renovacions urbanes i les 
rehabilitacions d’edificis han tingut sobre la població resident. És a dir, de quina 
manera els ha afectat, quins veïns han estat expropiats, i quins han tingut dret 
a ser reallotjats o indemnitzats. Aquesta ha estat, sens dubte, l’actuació més 
problemàtica i conflictiva, motiu de tensions i desencontres entre el moviment 
veïnal del barri i les institucions. 
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5.1. Avaluació dels canvis en el mercat immobiliari  i comercial 
 

El procés de remodelació urbanística al Raval ha portat implícitament alguns 
factors que han condicionat l’activitat econòmica en el barri. 

Com s’ha dit en el present treball, el pla de reforma tenia com un dels seus 
objectius la dinamització econòmica del barri. En el Raval, la component 
cultural de les seves intervencions havia de repercutir tant a nivell de les noves 
activitats econòmiques que hi sorgissin, com a nivell d’usos del públic, per a 
l’atracció d’una nova tipologia de consumidors. 

Doncs bé, com veurem en el que segueix, a mesura que s’han anat efectuant 
les actuacions urbanístiques previstes en el PERI, aquestes han tingut 
conseqüències sobre el mercat immobiliari i comercial del territori transformat. 
Algunes han estat positives, i d’altres han estat inevitables. El que sí es pot dir 
és que totes elles s’han fet amb la convicció de recuperar i revitalitzar el 
potencial econòmic que per història i situació al barri li pertoca. 

 

5.1.1. El mercat immobiliari: l’equiparació de preu s amb Barcelona 
 

Els preus del mercat immobiliari, i de forma important els de l’habitatge nou i 
de segona mà, així com el valor de repercussió del sòl, són uns bons indicadors 
de l’evolució econòmica d’un territori determinat. La seva formació depèn de 
molts factors entre els quals destaquen, la qualitat residencial, mesurada en 
nivell d’equipaments públics i privats, nivell d’accessibilitat i nivells de renda, la 
quantitat de sòl disponible i les expectatives econòmiques de creixement. 

El mercat immobiliari, amb els anys, s’ha convertit en un dels grans 
protagonistes del barri del Raval. Cal tenir en compte que fins als anys 80, 
aquest era pràcticament inexistent ja que la majoria de pisos eren de propietat 
vertical. A més, el parc residencial del Raval era el que tenia menor dinamisme 
immobiliari de la ciutat. Això vol dir que el moviment en aquest mercat ha estat 
molt més intens que en altres zones.  

De fet, segons el Cens de Població i Habitatges, tal i com veiem en la següent 
taula, en el Raval han augmentat els pisos de propietat, i han disminuït els de 
lloguer, fins a representar menys de la meitat de la totalitat dels habitatges 
(43%). Tanmateix, també han disminuït els habitatges desocupats en un 3%.  

 
 
 
 



5. L’anàlisi dels impactes 109 

 
    Any 1991 Any 2001 
Habitatges principals De propietat 4.352 5.805 
  De lloguer 10.077 9.012 
  Altres 359 429 
Habitatges secundaris   757 1.297 
Habitatges desocupats   4.539 4.390 
TOTAL   20.084 20.933 
Quadre 5. Règim de tinença dels habitatges al Raval (1991, 2001) 
Font: Cens de Població i Habitatges. Institut d’Estadística de Catalunya. 
 
 

La dinàmica del mercat, que ha anat experimentant pujades constants, fa que 
les dades oficials sobre l’evolució dels preus no acabin de ser fiables per barris i 
en molts casos tampoc estiguin actualitzades. Feta aquesta observació, si fem 
cas de les dades estadístiques, des del 1992, els lloguers al Raval s’han situat 
molt poc per sota dels de Barcelona, i fins i tot els han superat els últims anys. 
Aquests valors, que ja van arribar als 10 euros per metre quadrat l’any 2003, 
ens mostren que, tot i que sembli més barat viure de lloguer al Raval (com que 
els pisos tenen menys metres, la quantitat total a pagar és més barata) en 
termes relatius no és del tot així. 
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Gràfic 26. Evolució del preu de lloguer de l’habitatge de 2a mà a Barcelona i al 
Raval. (1992-2006). 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Estudis Fiscals. Ajuntament de 
Barcelona. 

  

Aquest diferencial negatiu pel que fa al lloguer d’un pis al Raval no es 
representa en els habitatges de venda. En el mercat de pisos de venda, 
s’aprecia una notable crescuda en els preus dels habitatges, però malgrat tot, i 
segons les dades de que es disposen, encara ara els preus del metre quadrat 
de sòl resulten més barats al Raval que al conjunt de la ciutat. 
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Si avui algun veí del Raval volgués posar a la venda el seu pis de segona mà en 
podria treure més de sis vegades el valor que se li atorgava catorze anys 
enrere (792 €/m2 l’any 1992 enfront dels 4.904 del 2006). Pel que fa a la 
ciutat de Barcelona, els preus dels pisos de segona mà en venda continuen sent 
més alts que els del Raval, però havent escurçat molt la distància entre els uns 
i els altres i sense haver fet una pujada relativa tant forta. 
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Gràfic 27. Evolució del preu de venda  de l’habitatge de 2a mà a Barcelona i al Raval 
(1992-2006). 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Estudis Fiscals. Ajuntament de 
Barcelona. 

 

En relació amb el mercat de venda d’habitatges de nova construcció, es pot 
apreciar també un increment de preus però no en la mateixa mesura que en el 
cas dels pisos de segona mà.  

Atenent a l’evolució del districte de Ciutat Vella, veiem que encara que hi ha 
alguns alts i baixos en el preu de la venta d’habitatges de nova construcció 
respecte la ciutat de Barcelona, la tendència general és a l’alta  fins a arribar a 
superar de nou a l’any 2006 el preu per metre quadrat fixat a Barcelona en 
5.791 €/m2, i al districte de Ciutat Vella en 5.826 €/m2. 

Cal dir, que districtes com Horta-Guinardó, Nous Barris, i Sant Andreu fan 
disminuir molt la mitjana dels preus de venta dels habitatges de nova 
construcció, cosa que fa que el preu de l’habitatge sigui superior al districte de 
Ciutat Vella que al conjunt de la ciutat de Barcelona. 
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Gràfic 28. Evolució del preu de venda  d’habitatges nous a Barcelona i Ciutat Vella. 
(1992-2006). 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Tecnigrama. Informe de Coyuntura Inmobiliaria 
en Barcelona. Ajuntament de Barcelona. 

 

 

Per concloure, tal i com hem vist en l’anàlisi dels preus dels habitatges, el barri 
del Raval es troba immers en un context de pujada de preus consolidada i amb 
previsió de continuar creixent. Aquest procés no només ha afectat a aquesta 
part de la ciutat, sinó que s’ha generalitzat a tota la ciutat de Barcelona. 

La situació dels habitatges dins del barri fa variar molt el preu per metre 
quadrat. D’aquesta manera, als límits del barri o al costat dels carrers principals 
és on es situen els pisos més cars, i per contra, als carrers estrets i en les 
considerades males zones encara per rehabilitar, és on es situen els pisos més 
barats. 

Les polítiques de regeneració urbana al Raval han estat una de les principals 
culpables d’aquest augment en el preus de l’habitatge al barri. A mesura que la 
fesomia del barri s’ha anat transformant (nous espais públics, zones verdes, 
nous equipaments, noves activitats comercials), també s’ha produït una 
revalorització del preu de l’habitatge en el barri.  

Malgrat que la majoria de famílies directament afectades per les operacions 
urbanístiques hagin estat reallotjades dins del barri, la pujada de preus de 
l’habitatge té un fort potencial d’expulsió dels segments de població de renda 
més baixa, la majoria dels quals viuen en règim de lloguer. Ja sigui perquè un 
cop esgotat el contracte de lloguer d’aquestes famílies, els propietaris apliquen 
una pujada de preus inassolible per a elles, ja sigui perquè els propietaris 
exerceixen estratègies variades per forçar la sortida dels llogaters abans de 
l’esgotament dels seus contractes i poder vendre les seves propietats, o bé per 
tornar-les a llogar a preus molt més elevats. 
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Aquest tipus de dinàmiques plantegen la possibilitat que en el barri del Raval 
s’estigui produint un procés de gentrificació, teòricament rebutjat en la 
formulació de les polítiques de regeneració urbana tant pel moviment veïnal 
com pel mateix Ajuntament. 

Una part del moviment veïnal denuncia que amb la instal�lació dels nous 
equipaments culturals, s’ha contribuït en part a la pujada dels preus dels 
habitatges al barri, i per tant ha pogut tenir efectes d’expulsió indirecta dels 
segments de població amb rendes més baixes. També, la ubicació d’aquestes 
instal�lacions a la perifèria del barri, no ha permès que es fes efectiu l’efecte 
d’atracció de nous usuaris en el conjunt del barri que tots esperaven. 

Els que defensen la ubicació dels nous equipaments ho argumenten dient que 
gràcies a aquests nous equipaments culturals, el barri ha passat de se concebut 
com un barri decrèpit, a ser revaloritzat com un dels espais amb més 
dinamisme cultural de la ciutat. Com a conseqüència d’això, el barri ha estat 
capaç d’atreure noves activitats comercials, que han convertit el barri en una 
de les zones més atractives de la ciutat per a segments de població joves i 
dinàmics. Aquest tipus d’equipaments també ha contribuït a regenerar el teixit 
econòmic del barri, amb la instal�lació, sobretot, de nous tallers i galeries d’art. 
Finalment, han millorat l’atracció del barri com a espai de residència per a nous 
col�lectius socials, especialment gent jove amb rendes mitges i altes.  

 

5.1.2. Un comerç dual: el disseny al Nord i els loc utoris al Sud 
 

Tot i la seva localització geogràfica (al centre de Barcelona i al costat d’un dels 
eixos comercials més emblemàtics de la ciutat) el barri del Raval ha 
desenvolupat una activitat comercial més influenciada per altres factors que per 
la seva situació de centralitat dins de la ciutat. 

És a dir, la vida econòmica i comercial del Raval es troba estretament lligada a 
la realitat social existent i està definida pel caràcter històric del barri, la seva 
trama urbana, i l’elevat nombre de població immigrant. 

Per tant, no és possible parlar de dinamització comercial sense tenir en compte 
la dinamització social i la cultural. En el Raval tot es troba intrínsecament lligat i 
l’equilibri entre els tres àmbits és primordial pel bon desenvolupament del barri. 

Un dels factors determinants en el desenvolupament comercial de la zona és el 
caràcter canviant de la realitat social i cultural que hi ha en el barri. Com s’ha 
explicat en l’estudi de la població, el Raval és un dels barris d’arribada 
d’immigrants per excel�lència de la ciutat de Barcelona. Ja des de la 
industrialització, i gràcies al que van significar les instal�lacions d’indústries i 
fàbriques, es va provocar l’arribada d’un elevat nombre de població que 
provenia d’àrees de la mateixa ciutat o de les rodalies. 
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En l’actualitat i gràcies a la millora dels mitjans de transport i el procés de 
globalització, la procedència de la població immigrant és la més internacional. 

La població que s’ha instal�lat al barri té una cultura diferent a l’occidental amb 
unes necessitats i gustos que difereixen en algunes ocasions de les que té la 
població autòctona. 

Cal destacar que la rapidesa en la que s’han efectuat totes aquestes 
transformacions poblacionals del Raval és un factor determinant en l’evolució i 
en la situació actual del comerç, i de la vida social, cultural i econòmica del 
barri. 

Tenint en compte l’elevat nombre de persones d’origen estranger, es considera 
imprescindible l’atenció de les necessitats pròpies a la seva cultura, tot i que 
l’escassa innovació i l’elevada concentració de comerços estandaritzats i amb 
poc atractiu per a les persones autòctones han fet que al Raval existeixin àrees 
diferenciades comercialment. 

La influència externa no només ha afectat als comerciants d’origen estranger 
sinó també als autòctons. Així doncs, paradòxicament i vers la rumorologia 
general, la imatge dels seus comerços varia molt segons l’àrea comercial en la 
que es trobin. En molts d’ells també s’observa l’elevada deixadesa, falta 
d’adequació i de modernització. Per tant, es podria dir que en general el comerç 
al Raval és bo tot i que per àrees es descobreix la carència de diverses 
tipologies d’establiments. 

 

Anàlisi dels establiments comercials per àrees. 

Tal i com s’ha comentat abans, les influències externes (proximitat a la Rambla, 
al Paral�lel i les Rondes), i internes (equipaments culturals, serveis socials) han 
influït notablement en la vida del barri, encara que el grau d’influència varia 
segons la zona on ens trobem. 

Així doncs, s’ha realitzat un estudi de camp sobre les activitats econòmiques al 
barri del Raval, distingint les dues principals àrees (Raval Nord i  Raval Sud). 
L’àrea del Raval Nord estaria continguda entre els carrers Pelai, Hospital, Ronda 
de Sant Antoni, i la Rambla. 

Mentre que l’àrea del Raval Sud estaria limitada entre la Ronda de Sant Pau, 
l’Avinguda del Paral�lel, la Rambla i el carrer Hospital. 

La separació entre el Raval Nord i el Raval Sud s’ha fet perquè existeixen 
diferències tant per les característiques comercials i urbanístiques, com pels 
impactes que han tingut sobre el territori la instal�lació de nous equipaments 
culturals. 
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Plànol 17. Delimitació de les dues àrees d’estudi: Raval Nord i Raval Sud. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Tanmateix, per tal de fer l’estudi, s’ha dividit l’activitat econòmica en dos grans 
grups: establiments comercials i serveis. 

En la branca que formen part els establiments comercials hi pertanyen: 

 
a) Alimentació. 

- Fruites i verdures. 
- Carns, porcs i aus. 
- Peix i marisc. 
- Begudes. 
- Tabac i altres. 
- Supermercats. 
- Pà i pastisseria. 
 

b) Tèxtil, calçat i pell. 
- Productes tèxtils. 
- Vestir. 
- Merceria. 
- Calçat i pell. 
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c) Parament de la llar. 

- Mobles i articles de fusta. 
- Aparells domèstics. 
- Parament ferreteria. 
- Material equipament llar. 

 
d) Oficina i mecànica de precisió. 

 
e) Llibres, diaris i revistes. 

 
f) Productes químics i farmacèutics. 

- Drogueria i perfumeria. 
- Farmàcies. 
- Combustibles i carburants. 
- Herbolaris. 

 
g) Material de transport. 

- Vehicles. 
- Accessoris per a vehicles. 

 
h) Altres 

- Joguines, esports, i armes. 
- Floristeries. 
- Joieria, rellotgeria. 
- Grans magatzems i hipermercat. 
- Antiguitats. 
- Maquinaria. 

 
 
En quant a la branca de serveis la subdivisió queda de la següent manera: 
 

a) Restaurants, bars i hotels. 
 
b) Reparacions. 

- Electrodomèstics. 
- Automòbils. 
- Altres. 
 

c)  Transports i comunicacions. 
- Transports. 
- Agències de viatges. 
- Explotació aparcaments. 
- Activitats auxiliars. 

 
d) Finances i asseguradores. 

- Bancs i caixes d’estalvi. 
- Assegurances. 

 
e) Manteniment, neteja, i protecció. 

 
f) Ensenyament. 

 
g) Sanitat i assistència. 
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h) Activitats immobiliàries i serveis a empreses. 

 
i) Altres serveis culturals i personals. 

- Cultura i lleure. 
- Perruqueries. 
- Fotografia i fotocòpies. 

 

Raval Nord 

La zona del Raval Nord queda compresa entre la Ronda de Sant Antoni, el 
carrer Pelai, la Rambla i el Carrer Hospital. 

Es caracteritza per la forta influència que han tingut els nous centres culturals 
(MACBA, CCCB, CERC, Facultats de Filosofia, Geografia, Història) en la 
instal�lació d’una nova tipologia de comerços relacionats amb aquests. 
D’aquesta manera, a l’entorn de la plaça dels Àngels proliferen els establiments 
relacionats amb la cultura, com poden ser galeries d’art o cases de restauració.  

També cal recalcar la influència que dóna el Mercat de la Boqueria al barri, que 
actua com un element principal d’atracció, creant sinergies que faciliten la 
instal�lació d’altres establiments d’alimentació. Malgrat això, degut a les seves 
dimensions i accessibilitat, se’l considera com una de les principals barreres 
urbanístiques d’entrada al barri. 

A trets generals, podríem classificar el comerç a la zona nord del Raval de la 
forma següent: 

- Comerços especialitzats en discos i instruments musicals, concentrats en 
el carrer Tallers, que són un dels principals motors econòmics de la zona. 

- Comerços de disseny, localitzats entre els carrers Elisabets i del Carme, 
potenciats en gran mesura per l’establiment dels nous equipaments 
culturals a l’entorn de la plaça dels Àngels. 

- Locals d’artistes i noves economies als carrers Ferlandina, Lluna i Lleó, 
que no generen un flux comercial pròpiament dit, tot i que la seva 
ubicació resulta positiva. 

- Comerços tradicionals i de proximitat en la part oest del carrer Joaquim 
Costa. 

- Serveis d’activitat nocturna de caire cultural i hostaler, convertint-se en 
un punt de referència a la nit per la gent jove. 

Com podem veure, el comerç a la zona nord del Raval evoluciona cap a una 
línia alternativa i de disseny, encara que no està del tot consolidada ja que es 
tracta d’una àrea relativament recent i insuficientment publicitada. 
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En el plànol següent s’indiquen els principals carrers comercials estudiats en el 
Raval Nord: 

 

 
Plànol 18. Carrers comercials estudiats al Raval Nord. 
Font: Elaboració pròpia. 
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• Carrer Tallers. 

El carrer Tallers presenta una activitat comercial molt elevada, degut a que és 
el carrer que serveix d’unió entre la Plaça Universitat i les Rambles, a més 
d’estar situat a la perifèria del Raval i molt aprop de la Plaça Catalunya. 

Si analitzem la tipologia de comerços, veiem que presenta una especialització i 
una activitat comercial clara i definida on s’observa una gran quantitat de 
comerços dedicats a la música (venta de discos i instruments) amb un total de 
14 botigues , i a la roba i calçat d’una tendència més alternativa amb un total 
de 32 botigues. 

En definitiva, en aquest eix existeix una clara predominança dels establiments 
comercials dedicats al sector tèxtil i al calçat. 

En el sector de serveis, destaquen per damunt de les altres categories, els 
restaurants, bars i hotels amb un total de 19 establiments. Cal assenyalar la 
manca d’establiments dedicats al ensenyament o a la sanitat, tònica habitual en 
els diferents carrers del Raval. 

En referència als comerços immigrants, la seva instal�lació no ha estat tant 
significativa com en altres carrers del barri com veurem més endavant. 

És important destacar l’existència d’un gran número de locals tancats, sobretot 
en el tram que dóna a la Plaça Castella. Amb la finalització de les obres de la 
Plaça Castella, es preveu una revitalització en la zona, a més d’una millor 
comunicació del carrer Tallers amb el carrer Valldonzella. D’aquesta manera, i 
amb el futur aparcament soterrat de la plaça, millorarà l’accessibilitat al carrer, 
fent que la gent que va a les universitats de Barcelona i Ramon Llull també 
facin ús de la plaça i per consegüent potenciïn aquest eix. 

Pel que fa a les problemàtiques del carrer, s’observa un elevat nombre de 
residents amb edat avançada i en situació d’exclusió social. La brutícia i brossa 
acumulada per actituds incíviques de vianants, residents o comerciants també 
és un dels problemes que té el carrer. I per últim, un altre aspecte que també 
preocupa és la inseguretat. Encara que no és un dels pitjors carrers del Raval 
en aquest aspecte, es pateixen atracaments a comerços i tirons als vianants. Es 
tracta d’un problema generalitzat a tot el barri i relacionat directament amb les 
seves característiques arquitectòniques, geogràfiques i socials. 
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Quadre 6. Establiments comercials (C/Tallers). 
Font: Elaboració pròpia. 
Alimentació 10 
Tèxtil, calçat i pell 32 
Parament de la llar 4 
Oficina i mecànica de precisió 3 
Llibres i diaris 3 
Productes químics i farmacèutics 2 
Material de transport 0 
Altres 20 
TOTAL 74 
 
 
Quadre 7. Serveis (C/Tallers). 
Font: Elaboració pròpia. 
Restaurants, bars i hotels 19 
Reparacions 2 
Transports i comunicacions 2 
Finances i asseguradores 1 
Manteniment, neteja i protecció 0 
Ensenyament 0 
Sanitat i assistència 1 
Activitats immobiliàries i serveis a empreses 0 
Altres activitats personals i culturals 6 
TOTAL 31 
 
 
 
• Carrer Joaquim Costa. 
 

El carrer Joaquim Costa és un dels principals eixos d’entrada al barri, ja que 
comunica de nord a sud la Ronda de Sant Antoni amb la Rambla del Raval. 
Tanmateix, fa de barrera urbanística entre la zona Ponent i la zona del MACBA. 

Amb 51 establiments comercials es configura com un dels principals motors 
econòmics de la zona ponent del Raval.  

En la branca de comerços hi predominen els basars, supermercats i carnisseries 
d’origen estranger; i en la branca de serveis els bars, restaurants i hotels amb 
20 establiments. 

En segon terme comencen a emergir els locutoris i locals d’Internet molt 
utilitzats per a la població estrangera i molt típics en el barri de Ciutat Vella. 

Cal destacar però, que l’urbanisme comercial resulta inadequat, ja que en 
aquest carrer trobem una mancança en els serveis sanitaris i del ensenyament, 
a més de la major taxa de locals tancats estudiada amb un total de 34 locals. 
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Un dels greus problemes d’aquest barri, que ha fet desaparèixer un gran 
nombre de comerços dedicats sobretot a materials d’oficina i a la mecànica de 
precisió, és la presència de prostitució tant de caràcter diürn com nocturn, des 
de l’entrada del carrer al costat del teatre Goya fins a la meitat 
aproximadament. 

Aquesta feblesa comercial pot veure’s augmentada, fent que cada cop més 
locals dedicats a altres activitats tanquin o siguin substituïts per locals dedicats 
a la mateixa temàtica, com els locutoris o els locals dedicats a Internet, 
empobrint i homogeneïtzant d’aquesta manera el carrer. 

  
Quadre 8. Establiments comercials  (C/Joaquim Costa). 
Font: Elaboració pròpia. 
Alimentació 21 
Tèxtil, calçat i pell 7 
Parament de la llar 1 
Oficina i mecànica de precisió 0 
Llibres i diaris 4 
Productes químics i farmacèutics 7 
Material de transport 1 
Altres 10 
TOTAL 51 
 
 
Quadre 9. Serveis (C/Joaquim Costa). 
Font: Elaboració pròpia. 
Restaurants, bars i hotels 20 
Reparacions 0 
Transports i comunicacions 1 
Finances i asseguradores 2 
Manteniment, neteja i protecció 0 
Ensenyament 1 
Sanitat i assistència 0 
Activitats immobiliàries i serveis a empreses 2 
Altres activitats personals i culturals 14 
TOTAL 40 
 
 
• Carrer Ferlandina. 

El carrer Ferlandina, a l’igual que l’eix de carrers entre el carrer dels Elisabets i 
Pintor Fortuny, és un dels carrers on la implantació dels museus ha tingut 
major influència degut sobretot a la seva proximitat amb aquests. D’aquesta 
manera trobem una major concentració de galeries d’art i llibreries. 
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Tanmateix, el carrer Ferlandina s’està consolidant com l’eix d’entrada peatonal 
des de la Ronda de Sant Antoni cap al Museu d’Art Contemporani. 

La tipologia de comerç que s’ha anat implantant el formen bàsicament botigues 
de disseny, com poden ser la venta de productes tèxtils i calçat, com també 
botigues dedicades a la restauració. 

Crida l’atenció la poca activitat dedicada a bars, restaurants i hotels amb només 
8 establiments, com també la proliferació de despatxos amb 3 oficines.  

 
 
Quadre 10. Establiments comercials  (C/Ferlandina). 
Font: Elaboració pròpia. 
Alimentació 6 
Tèxtil, calçat i pell 8 
Parament de la llar 2 
Oficina i mecànica de precisió 1 
Llibres i diaris 3 
Productes químics i farmacèutics 2 
Material de transport 0 
Altres 2 
TOTAL 24 
 
 
Quadre 11. Serveis (C/Ferlandina). 
Font: Elaboració pròpia. 
Restaurants, bars i hotels 8 
Reparacions 1 
Transports i comunicacions 1 
Finances i asseguradores 1 
Manteniment, neteja i protecció 1 
Ensenyament 0 
Sanitat i assistència 0 
Activitats immobiliàries i serveis a empreses 0 
Altres activitats personals i culturals 11 
TOTAL 23 
 
 
• Carrer del Carme. 
 
El carrer del Carme connecta longitudinalment les Rambles amb la Ronda de 
Sant Antoni. Es caracteritza per una gran varietat de comerços i serveis. 

En la banda que va des de les Rambles fins al carrer Doctor Dou consta d’un 
comerç consolidat i innovador. I a partir de Doctor Dou fins a la Plaça del Pedró 
el comerç es podria classificar com de proximitat, tot i que s’ha observat la 
implantació d’activitats econòmiques més alternatives. 
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Com a establiments comercials destaquen un gran número de comerços 
destinats a l’alimentació amb 15 locals, i comerços dedicats a la venta de roba i 
calçats amb 15 locals també. 

En el sector de serveis, l’activitat més predominant és la dedicada als 
restaurants, bars i hotels amb 21 establiments.  

 
Quadre 12. Establiments comercials  (C/Carme). 
Font: Elaboració pròpia.  
Alimentació 15 
Tèxtil, calçat i pell 15 
Parament de la llar 7 
Oficina i mecànica de precisió 0 
Llibres i diaris 3 
Productes químics i farmacèutics 3 
Material de transport 0 
Altres 13 
TOTAL 56 
 
 
Quadre 13. Serveis  (C/Carme). 
Font: Elaboració pròpia. 
Restaurants, bars i hotels 21 
Reparacions 1 
Transports i comunicacions 2 
Finances i asseguradores 2 
Manteniment, neteja i protecció 0 
Ensenyament 1 
Sanitat i assistència 2 
Activitats immobiliàries i serveis a empreses 4 
Altres activitats personals i culturals 9 
TOTAL 42 
 
 

Raval Sud 

La zona del Raval Sud queda compresa entre la Ronda de Sant Pau, l’Avinguda 
del Paral�lel, la Rambla i el Carrer Hospital. 

Encara que no posseeix del mateix nombre d’equipaments que el Raval Nord, el 
Raval Sud també consta d’un patrimoni cultural que es caracteritza per estar 
localitzat a la perifèria de la zona. Alguns exemples poden ser l’Hospital de 
Santa Creu i Sant Pau, el Liceu, el Palau Güell i Drassanes. 

A diferència del Raval Nord, el comerç al Raval Sud es caracteritza per tenir 
caràcter de proximitat. És a dir, es tracta d’un tipus de comerç destinat 
bàsicament als veïns del barri, on el tret principal d’aquest tipus de comerços 
és l’escassa modernització i la falta d’adequació als nous temps. 
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La majoria de comerços d’aquesta zona els porten persones d’origen estranger, 
i els dediquen majoritàriament a supermercats, locutoris, bars-restaurants, i 
carnisseries musulmanes, activitats dirigides clarament als residents del barri. 
Les característiques socials i econòmiques en el Raval Sud influeixen 
directament en la tipologia del comerç establert. 

Tot i la història del barri (aquesta zona era la que donava nom a l’antic Barri 
Xin) i la seva relació directa amb situacions d’exclusió social i marginalitat, en 
els darrers últims anys l’Ajuntament de Barcelona ha treballat per intentar 
canviar aquesta situació. 

Amb la urbanització de la Rambla del Raval s’ha intentat higienitzar una zona 
molt degradada, regenerant el teixit urbà per tal de facilitar tant el transport 
rodat com el peatonal, reforçant la xarxa d’enllumenat públic i creant tot un 
espai amb vegetació,  suficientment atractiu perquè la Rambla del Raval es 
converteixi en un espai que congregui gent, i li doni vida a la zona.  

Sembla ser que tot i les bones intencions de l’Ajuntament, tal i com s’explicarà 
després, això encara no ha estat possible. És veritat que s’ha millorat en molts 
aspectes com pot ser l’accessibilitat, ara és possible creuar tot el Raval des del 
nord pel carrer Joaquim Costa, baixant després per la Rambla del Raval, Carrer 
Sant Oleguer i Avinguda de les Drassanes fins al Portal de la Pau amb cotxe, 
però encara es troben les mateixes problemàtiques que tant han perjudicat el 
barri. 

A qualsevol hora del dia trobem existència de prostitució sobretot als carrers 
Robadors i Sant Ramon, que potser quan estigui acabat el projecte de l’Illa del 
Raval amb l’hotel, els edificis d’oficines, edificis d’habitatges, i la urbanització 
de la Plaça Salvador Seguí amb la futura Filmoteca de Catalunya com a 
principal standard de cultura al Raval Sud la cosa canvia. 

Pel que fa a la delinqüència, és en al Raval Sud on es troba el major índex de 
robatoris, tot i la implantació d’una comissaria de policia al carrer Nou de la 
Rambla. 

Són per aquests motius que el comerç al Raval Sud no acaba de funcionar 
d’igual manera que al Raval Nord, tot hi que s’està treballant per millorar-ho. 

Per exemplificar tota la tipologia de comerços i serveis s’han estudiat els 
principals carrers comercials del Raval Sud que es presenten en el plànol 
següent: 
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Plànol 19. Carrers comercials estudiats al Raval Sud. 
Font: Elaboració pròpia. 
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• Carrer Hospital. 

El carrer Hospital es troba en el límit geogràfic entre el Raval Nord i el Sud, i 
creua longitudinalment el Raval des de Les Rambles fins a la Plaça del Pedró. 
Degut a la seva proximitat amb el Raval Nord, existeix una influència sobre la 
tendència comercial al Nord que es veu reflexada amb la gran existència de 
botigues dedicades a la venta de roba i calçat.  

Com a tret característic del Raval Sud, trobem l’existència d’un gran número de 
carnisseries islàmiques, com també de locutoris i centres d’Internet. Malgrat 
això, podem dir que en el carrer Hospital trobem una gran varietat 
d’establiments: supermercats, botigues de roba, botigues de mobles, 
perfumeries, farmàcies, joieries, llibreries, perruqueries, hotels i bars-
restaurants per posar uns exemples. 

En aquest carrer trobem també el Teatre Romea i el Hospital de Santa Creu, on 
a l’interior alberga l’escola Massana, la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca de 
Sant Pau, sent aquests els principals motors culturals de la zona. 

 
 
Quadre 14. Establiments comercials (C/Hospital). 
Font: Elaboració pròpia.    
Alimentació 26 
Tèxtil, calçat i pell 22 
Parament de la llar 6 
Oficina i mecànica de precisió 1 
Llibres i diaris 4 
Productes químics i farmacèutics 7 
Material de transport 0 
Altres 14 
TOTAL 80 
 
 
Quadre 15. Serveis (C/Hospital). 
Font: Elaboració pròpia.  
Restaurants, bars i hotels 26 
Reparacions 0 
Transports i comunicacions 3 
Finances i asseguradores 7 
Manteniment, neteja i protecció 0 
Ensenyament 0 
Sanitat i assistència 0 
Activitats immobiliàries i serveis a empreses 2 
Altres activitats personals i culturals 19 
TOTAL 57 
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• Rambla del Raval. 
 
La Rambla del Raval neix a l’any 2000, fruït de l’enderrocament de cinc illes de 
cases el que comportà la desaparició de carrers com el carrer Cadena i el carrer 
Sant Jeroni. Amb la nova via de grans dimensions (58 metres d’ample per 300 
metres d’allargada) es guanyà un nou espai públic amb vegetació suficientment 
atractiu per revitalitzar la zona. 

A més, al costat de la Rambla del Raval s’està construint tot un complex que 
inclou un hotel, edificis d’oficines, edificis de pisos per reallotjar els veïns 
expropiats, i la futura Filmoteca de Catalunya. 

Amb tot això, l’Ajuntament de Barcelona ha fet un gran esforç econòmic per tal 
de crear una base sòlida, tant social com econòmica, que faci millorar un barri 
molt degradat, en el qual no s’ha actuat durant molt de temps. 

Si analitzem els tipus de comerços i serveis que trobem en aquesta via, 
immediatament ens donem compte de l’escassa varietat comercial que hi ha. 
D’aquesta manera crida l’atenció els pocs comerços dedicats a la roba i calçats, 
amb només un establiment. Si de veritat es vol que aquesta via tingui una 
elevada activitat comercial seria necessari la proliferació d’aquest tipus de 
comerços. 

A més, de tots els establiments comercials  trobem un elevat nombre de 
comerços dedicats a l’alimentació, i  portats per persones d’origen immigrant.  

En la branca de serveis, destaca l’elevat nombre de bars i restaurants del 
mateix tipus. Aquí trobem també els típics locals del Raval Sud com són els 
locutoris, locals d’Internet o locals per enviar diners a l’estranger. 

Tot això, ens dóna una idea clara sobre l’activitat econòmica a la zona. La 
Rambla del Raval encara no s’ha convertit en l’espai popular que pretenia ser. 
L’existència d’aquest tipus de comerços tant arraigats a la cultura immigrant 
ens demostra que la Rambla del Raval només és un espai utilitzat per la 
població immigrant que viu a la zona. No ha aconseguit encara atraure visitants 
d’arreu de la ciutat. 

Això es podria explicar perquè l’Ajuntament al reurbanitzar la nova via, va 
prioritzar l’estructura urbana i la millora de l’espai públic per sobre del treball 
social dins d’un barri per tots coneguts com conflictiu. 

Com s’ha comentat abans, és a la Rambla del Raval on trobem alts índexs, tant 
de prostitució com de robatoris. Per aquesta raó, resulta fàcil d’entendre que no 
s’instal�lin a la zona tota una tipologia de comerços relacionats per exemple 
amb la roba, i el parament de la llar, que a part de no gaudir d’una demanda lo 
suficientment rica per tirar endavant el negoci, podrien veure’s afectats 
d’alguna manera per la delinqüència de la zona. 
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L’Ajuntament de Barcelona, amb la instal�lació de tot l’entramat del complex de 
l’Illa de la Rambla del Raval, espera capgirar tota aquesta dinàmica negativa. 
S’espera l’afluència de molta més gent que regeneri el barri, i expulsi tota 
aquesta criminalitat que ha malmès tant el barri. 

 
Quadre 16. Establiments comercials (Rambla del Raval). 
Font: Elaboració pròpia. 
Alimentació 6 
Tèxtil, calçat i pell 1 
Parament de la llar 0 
Oficina i mecànica de precisió 0 
Llibres i diaris 0 
Productes químics i farmacèutics 2 
Material de transport 0 
Altres 1 
TOTAL 10 
 
 
Quadre 17. Serveis (Rambla del Raval). 
Font: Elaboració pròpia. 
Restaurants, bars i hotels 26 
Reparacions 0 
Transports i comunicacions 3 
Finances i asseguradores 1 
Manteniment, neteja i protecció 0 
Ensenyament 0 
Sanitat i assistència 0 
Activitats immobiliàries i serveis a empreses 1 
Altres activitats personals i culturals 14 
TOTAL 45 
 
 
• Carrer Sant Pau. 
 
El carrer Sant Pau creua longitudinalment el Raval des de les Rambles fins a la 
Ronda de Sant Pau. A l’inici del carrer, i tocant a les Rambles, es nota la 
influència del Liceu fins al carrer de les Penedides. En aquest tram trobem 
restaurants i hotels d’una certa categoria. Més endavant, i abans d’arribar a la 
Rambla del Raval es troben els carrers Robador i Sant Ramon, nuclis de 
prostitució i delinqüència, on aquest tipus activitat és present a qualsevol hora 
del dia.  

Passada la Rambla del Raval, hi trobem equipaments tals com el Poliesportiu 
Can Ricart, i el col�legi d’educació infantil Collaso i Gil que milloren l’imatge de 
l’últim tram d’aquest carrer. Cal subratllar, l’existència d’una comissaria de la 
Guàrdia Civil aprop dels jardins de sant Pau del Camp que ajuda a combatre la 
delinqüència en aquests carrers. 
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En quant a la tipologia dels establiments comercials, destaquen els comerços 
dedicats a l’alimentació, on gairebé la meitat d’aquests, estan en mans de 
persones d’origen estranger.  

En la branca de serveis, els restaurants, bars i hotels tornen a estar en 
superioritat amb 22 establiments. Però crida l’atenció la nombrosa existència de 
perruqueries, amb 10 locals, totes elles concentrades en el tram mig del carrer. 

 
 
Quadre 18. Establiments comercials (C/Sant Pau). 
Font: Elaboració pròpia. 
Alimentació 15 
Tèxtil, calçat i pell 10 
Parament de la llar 6 
Oficina i mecànica de precisió 1 
Llibres i diaris 1 
Productes químics i farmacèutics 4 
Material de transport 0 
Altres 18 
TOTAL 55 
 
 
Quadre 19. Serveis (Rambla del Raval). 
Font: Elaboració pròpia. 
Restaurants, bars i hotels 22 
Reparacions 2 
Transports i comunicacions 2 
Finances i asseguradores 2 
Manteniment, neteja i protecció 0 
Ensenyament 1 
Sanitat i assistència 0 
Activitats immobiliàries i serveis a empreses 1 
Altres activitats personals i culturals 14 
TOTAL 44 
 
 
• Carrer Nou de la Rambla. 
 
El carrer Nou de la Rambla es troba al sud del Raval, i a l’igual que el carrer 
Sant Pau creua tot el Raval des de les Rambles fins a l’Avinguda Paral�lel. Es 
caracteritza bàsicament per ser un carrer ample, on hi ha una major facilitat 
per circular amb transport rodat. 

En la branca dels establiments comercials, tot hi comptar amb 58 locals, en els 
darrers últims anys s’ha observat un descens, que ha comportat una major 
presència en la branca de serveis. 
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Tot i així, trobem nombrosos establiments dedicats als productes tèxtils, i a 
l’alimentació. 

En la branca de serveis, destaquen els bars, restaurants i hotels amb 25 locals, 
i la presència d’una comissaria de mossos d’esquadra.  

 
 
Quadre 20. Establiments comercials (C/Nou de la Rambla). 
Font: Elaboració pròpia. 
Alimentació 17 
Tèxtil, calçat i pell 21 
Parament de la llar 3 
Oficina i mecànica de precisió 0 
Llibres i diaris 1 
Productes químics i farmacèutics 4 
Material de transport 0 
Altres 12 
TOTAL 58 
 
 
Quadre 21. Serveis (C/Nou de la Rambla). 
Font: Elaboració pròpia. 
Restaurants, bars i hotels 25 
Reparacions 1 
Transports i comunicacions 4 
Finances i asseguradores 4 
Manteniment, neteja i protecció 0 
Ensenyament 1 
Sanitat i assistència 0 
Activitats immobiliàries i serveis a empreses 1 
Altres activitats personals i culturals 9 
TOTAL 45 
 
 
 

5.2. Efectes dels canvis urbanístics en la població  resident 

 
La primera vegada que es van definir i delimitar formalment els barris de Ciutat 
Vella va ser a l’any 1984. Abans però, i concretament a l’any 1980, ja 
s’estudiava un planejament urbanístic diferenciat per als quatre barris: Raval, 
Gòtic, Parc, i Barceloneta. 

El barri del Raval es caracteritzava urbanísticament per la seva trajectòria 
històrica, on la concentració de convents i esglésies eren els més predominants. 
Des de llavors, el Raval s’ha anat transformant en un conjunt urbà molt 
densificat i amb moltíssimes deficiències de comunicació interna. 
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A principis dels anys vuitanta, la situació urbanística al barri del Raval era 
extremadament greu. Alguns dels principals problemes del barri eren la manca 
d’espais públics (places i zones verdes), la infradotació d’equipaments de barri i 
de ciutat (casals, centres cívics, biblioteques i museus) i d’infraestructures; la 
degradació dels edificis, i molt especialment, del parc d’habitatges; habitatges 
de molt petites dimensions i escassament dotats d’equipaments bàsics 
(enllumenat, aigua sanitaris, dutxes), una densitat demogràfica molt elevada i 
la manca de salubritat dels carrers. 

Les polítiques de transformació urbanística del barri es van orientar a la 
superació d’alguns dèficits estructurals bàsics que el Raval havia anat 
acumulant al llarg de la seva història. Com a conseqüència d’això, les 
associacions de veïns del Raval juntament amb l’Ajuntament de Barcelona es 
van posar d’acord per a la creació d’un nou pla que havia de solucionar els 
problemes estructurals de la zona. 

Com a conseqüència de la modificació d’antics planejaments, a l’any 1983 va 
néixer el Pla Especial de Reforma Interior del Raval. La seva aprovació 
definitiva al 1985, incloïa 118 operacions de renovació, mitjançant 
l’expropiació, la reinstal�lació, l’enderroc, la millora o la creació d’equipaments i 
l’adequació de carrers i places ja existents.  

Per fer-nos una idea de les magnituds del canvi, cal dir que a Ciutat Vella des 
del 1980 fins al 2002 s’expropien i s’enderroquen aproximadament uns 500 
edificis, que suposen 400.000 metres de sostre edificat, 4.200 habitatges i 800 
locals i 100.000 metres de sòl alliberat. 

En aquest període, les Administracions Públiques o els organismes que en 
depenen van construir 1.246 habitatges al Raval, d’un total de 2.725. Les 
dades parlen de 2.470 famílies reinstal�lades per tota Ciutat Vella. No obstant, 
calculant que la mitjana de persones per habitatge al Raval (segons el Padró de 
1996) és de 2,3 hem de suposar que avui aproximadament 2.866 persones 
viuen en pisos fruit de la reforma, fet que suposa un 6,3% respecte a les 
45.581 que viuen al barri (segons el Padró del 2003). La inversió privada 
destinada a la rehabilitació d’immobles des del 1988 al 2002 va ser de 200 
milions d’euros. 

La primera gran mancança observada i demandada pels habitants del barri van 
ser els equipaments col�lectius en general. Els residents trobaven a faltar 
centres socials, educatius, culturals, esportius i sanitaris. 

Aquesta gran necessitat va derivar en la recerca de solucions imaginatives que 
van passar pel reaprofitament d’edificis històrics en desús: Casa de la Caritat, 
Casa de la Misericòrdia, Convent dels Àngels, i Hospital de Santa Creu per 
donar alguns exemples. O per la realització d’actuacions que combinaven la 
rehabilitació amb ampliacions de caire modern com el Centre Cívic de 
Drassanes.  
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Tanmateix, es van utilitzar algunes plantes baixes de les promocions 
d’habitatge públic per a instal�lar equipaments (Casal d’Avis Tarradelles), com 
també es van crear de nous com el Museu d’Art Contemporani de Barcelona. 

El que està clar, és que la seva instal�lació va suposar la dinamització cultural i 
econòmica de la zona, provocant una millora qualitativa important. 

Un dels problemes que s’atribueix a la instal�lació dels diferents centres 
culturals a la banda nord del Raval és que van participar a la fragmentació del 
barri. S’esperava que aquests nous components culturals impulsaran el 
desenvolupament econòmic de tot el barri. No obstant, això no ha estat així, i 
al sud del barri, on conviuen més de setanta nacionalitats, s’ha vist relegat a un 
segon pla ja que l’epicentre de la cultura es concentra a la banda nord.  

Comerciants autòctons de la zona sud del Raval han pogut comprovar com el 
seu negoci s’ha vist perjudicat per aquesta transformació. Abans, venien a 
comprar gent de tota Barcelona, i ara amb tant comerç immigrant la gent de 
fora ja no ve aquí a comprar. 

D’aquesta manera, en el mateix Raval es solapen dos barris i és difícil definir-
ho en un sol. Està el Raval immigrant i pobre, ple de pakistanesos, magrebins, i 
filipins. I en l’altre banda, hi ha el Raval més ric que atrau a moderns, erasmus, 
arquitectes i artistes. 

 

5.2.1. La renovació del parc dels habitatges 
 

Dins del model de transformació i revitalització urbana que s’ha anat 
desenvolupant al llarg de les dues últimes dècades al barri del Raval, un dels 
seus objectius estratègics ha estat mantenir el seu caràcter residencial. 

En la concreció d’aquest objectiu, un aspecte bàsic ha estat i continua sent el 
foment de la rehabilitació i manteniment dels edificis que conformen el teixit 
residencial. 

Els diferents convenis signats entre les tres administracions públiques (el 
Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya, i l’Ajuntament de Barcelona) 
han fet possible des de fa ja més de deu anys, la dotació econòmica dels 
programes de rehabilitació mitjançant subvencions públiques destinades a 
incentivar la inversió privada en millora i manteniment dels edificis.  

A partir de les necessitats detectades, i amb l’objecte de recuperar el teixit 
residencial consolidat, es procedeix a la creació de programes específics de 
rehabilitació dotats econòmicament a través de subvencions. 

En aquest context, el programa de rehabilitació d’habitatges va començar a 
l’any 1994, i en tot moment va ser gestionat per l’Oficina de Rehabilitació de  



5. L’anàlisi dels impactes 132 

 

Ciutat Vella, servei municipal nascut per oferir assessorament i ajuda per a la 
rehabilitació d’edificis i habitatges. 

 
Plànol 20. Rehabilitacions realitzades al conjunt de Ciutat Vella. 
Font: BUSQUETS, J ET AL. (2003) La Ciutat Vella de Barcelona. Un passat amb un futur. 

 

Els seus objectius consistien principalment en reparar els habitatges amb 
patologies greus, millorar les condicions d’habitabilitat (instal�lacions, 
ascensors...), crear nous habitatges a partir de la rehabilitació d’edificis amb 
usos obsolets, i recol�locar els habitatges buits en el mercat immobiliari. Encara 
que les associacions de veïns denunciaven que respecte a la rehabilitació dels 
edificis antics només es promovia la subvenció de la restauració de les façanes, 
deixant tota la resta igual si no ho reformaven els inquilins, i d’aquesta manera 
mantenint-se les mateixes condicions insalubres i misèria dels habitatges.  

Per donar algunes dades, l’Oficina de Rehabilitació de Ciutat Vella va gestionar 
entre els anys 1994 i 2006 el següent número de rehabilitacions: 

 
Quadre 22. Rehabilitació d’habitatges per barris (1994-2006). 
Font: Foment Ciutat Vella. 2006 Memòria. 
  Habitatges i locals Cost obres Ajuts concedits 
Raval 16.226 82,7 M€ 15,2 M€ 
Gòtic 9.320 62,4 M€ 11,1 M€ 
Parc 10.959 70,6 M€ 12,4 M€ 
Barceloneta 4.624 22,1 M€ 4,1 M€ 
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La renovació urbana o rehabilitació d’edificis sense un interès arquitectònic 
específic ha estat un fet necessari per la dinamització del barri del Raval, que 
atenent a la seva morfologia urbana, s’ha d’afrontar com una estratègia de 
millora urbana. 

L’objecte de la rehabilitació és reciclar els edificis per tornar a viure, actuant de 
la forma més adequada, mitjançant la consolidació, la reforma, l’ampliació o 
l’enderroc. 

Si analitzem més a fons aquest tema, i amb dades de l’any 2002, s’observa una 
diferència dins del barri. Com es pot observar en la taula següent, el número 
d’edificis existents tant en el nord com en el sud del Raval és semblant. No 
obstant, la rehabilitació dels habitatges ha estat una mica més intensa al nord, 
on aquesta xifra representa el 49,8% dels edificis, vers el 40,8% d’edificis 
rehabilitats al sud. 

 
Quadre 23. Distribució de la rehabilitació d’edificis entre el nord i el sud del Raval 
(2002). 
Font: Foment Ciutat Vella. 2001-2002 Memòria. 
Zona Rehabilitats  Total edificis % 
Nord 382 767 49,8 
Sud 301 737 40,8 
Total 683 1504 45,4 
 
 

Aquest fet, torna a posar de manifest les clares deficiències en l’àmbit 
d’actuacions en la zona sud del Raval, incrementant aquesta situació de 
marginalitat a la que es veu sotmesa. El Raval Sud compta amb menys 
equipaments culturals i és un barri purament residencial i més aviat pobre. 

Durant el procés d’execució del projecte de transformació urbanística van anar 
sorgint un seguit d’eixos de conflicte entre l’Ajuntament i els veïns: 

 

• Conflictes derivats de les afectacions urbanístiques de sostre comercial i 
residencial al barri. La determinació de quines famílies són considerades 
beneficiàries del dret de reallotjament o indemnització, la fixació de les 
quanties de les indemnitzacions, la determinació de la qualitat 
arquitectònica dels nous edificis de promoció pública i del preu a pagar 
pels nous habitatges, han estat motiu de desencontres i tensions entre el 
moviment veïnal del barri i les institucions. 

• Conflictes lligats al disseny i la funcionalitat dels nous espais públics i 
dels equipaments de nova creació. 

• Conflictes lligats als efectes de la pujada de preus de l’habitatge com a 
conseqüència de la revalorització del sòl adjunt al barri.  
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Pel que fa al procés de rehabilitació dels edificis, que encara avui s’està portant 
a terme,  resulta per molts veïns insuficient. Per exemple, l’associació de Veïns 
en Defensa de la Barcelona Vella es queixa de la falta d’anàlisis exhaustius en 
els antics habitatges que evitarien el seu enderrocament, a favor de la seva 
rehabilitació.  Per justificar-ho, ho argumenten dient que a l’Ajuntament de 
Barcelona els hi surt molt més rentable enderrocar un edifici per després tornar 
a construir, que una rehabilitació. 

Aquesta afirmació, després d’un anàlisis exhaustiu de l’estat dels edificis i les 
seves possibilitats de rehabilitació i amb una predisposició fonamental a 
rehabilitar de manera respectuosa, no resultaria sostenible. 

El que passa moltes vegades, i sobretot en el Raval Sud és que molts 
propietaris coneixedors dels plans d’enderrocament a gran escala per part de 
l’Ajuntament i amb el dramàtic augment de delinqüència a la zona, decideixen 
deixar d’invertir en la conservació dels seus edificis, el que porta a la 
degradació accelerada dels seus habitatges. 

El que està clar és que per a la realització dels grans projectes que es tenia 
previst en el PERI del Raval calia enderrocar un gran número d’illes de cases. 
Per exemple, amb l’urbanització de la Rambla del Raval van caldre enderrocar 5 
illes de cases (1.384 habitatges i 293 locals).  

 

 
Plànol 21. Enderrocaments realitzats al barri del Raval. 
Font: Pàgina web de la coordinadora del Raval:  http://www.coordinadoraraval.org. 
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Un dels problemes que això va generar era el que es comentava anteriorment. 
Dels veïns expropiats, quins tenien dret a un altre habitatge o a una 
indemnització. L’Ajuntament de Barcelona va afirmar que cap veí expropiat que 
es volgués quedar al barri se l’expulsaria. Però degut a l’esponjament de les 
noves vies, el nombre d’habitatges va quedar considerablement reduït, i només 
una part dels veïns expropiats van ser reallotjats dins del barri. Molts dels 
altres, han anat a parar al costat de la Ronda Litoral, o bé a altres llocs 
allunyats del Raval. 
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Gràfic 29. Evolució del parc d’habitatges al Raval (2002-2005). 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Cadastre de la ciutat de Barcelona. 
Departament d’Estudis Fiscals. Institut Muncipal d’Hisenda. Ajuntament de Barcelona. 

 

Com es pot observar en aquest gràfic, el número d’habitatges s’ha vist reduït 
fins a 23.500 a l’any 2005, degut a l’enderrocament d’illes de cases per tal de 
portar a terme el planejament urbanístic previst. 

D’entre les persones que van preferir cobrar una indemnització pel 
desallotjament del seu pis, hi figuraven sobretot gent gran que decidien anar a 
viure a casa dels seus fills, o que tornaven al poble d’origen, o propietaris que 
llogaven el pis i que havien d’acollir-se obligatòriament a la indemnització. 
Segons Martí Abella, d’entre el total dels residents afectats, només un deu per 
cent va haver d’acceptar una compensació econòmica per la manca de pisos 
disponibles a ser cedits. 

Pel que fa als habitatges nous, realitzats per l’Institut Català del Sòl, es 
denuncia el baix cost de construcció per m2 que tenen, amb el que comporta 
una deficiència de qualitat. Per donar un exemple, les noves vivendes de 
protecció oficial situades a l’Illa de la Rambla del Raval van tenir un cost de 300 
€/m2, mentre que els blocs de vivenda més cars de Santa Caterina estaven 
pressupostades amb 690 €/m2.   
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5.2.2. La revaloració dels habitatges 
 

 

 

Amb la implantació dels grans 
equipaments culturals al Raval Nord: 
MACBA, CCCB, Facultat de Ciències 
de Comunicació (URL), les facultats 
de Geografia, Història, i Filosofia 
(UB), i al Raval Sud: l’hotel de luxe i 
la Filmoteca en l’Illa de la Rambla del 
Raval, l’Ajuntament de Barcelona 
tenia la idea de revitalitzar el barri 
del Raval, atraient un alt número 
d’usuaris tant del barri com de tota la 
ciutat, així com també convertir el 
barri en un nou focus d’interès 
cultural amb una forta projecció 
internacional vàlida per al turisme i 
als agents lligats al consum i a la 
producció de béns culturals. 

Plànol 22. Principals equipaments d’atracció turística i hotels. 
Font: BUSQUETS, J ET AL. (2003) La Ciutat Vella de Barcelona. Un passat amb un futur. 

 

Aquestes actuacions pretenien seguir l’exemple de la inserció del centre 
Pompidou al barri del Marais a París, que va provocar un procés de 
transformació i revalorització molt fort. 

Amb els anys, aquests equipaments culturals s’han anat consolidant fins a 
arribar a xifres de visitants més que acceptables. Recordant les xifres, 
l’afluència de públic al Museu d’Art Contemporani de Barcelona ha anat en 
augment fins a arribar a 400.000 visitants a l’any 2006. El mateix ha passat 
amb el Centre Cultural Contemporani de Barcelona, que sumant el total 
d’exposicions i activitats ha arribat a 377.000 visitants a l’any 2003. 

En el Raval Sud, aquest fet no és encara constatable degut a que no estan 
finalitzades les obres de la nova Filmoteca de Catalunya, ni de l’hotel de quatre 
estrelles de la Rambla del Raval. 
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Una de les conseqüències que ha ocasionat la instal�lació d’aquestes 
infraestructures,  denunciades pels veïns del barri ha estat l’augment de preu 
que han sofert els habitatges propers a la zona. 

Tal i com hem vist en l’apartat anterior, l’evolució del preu del m2 dels 
immobles en les seves diverses modalitats, lloguer o propietat, locals o 
habitatges ha augmentat substancialment en els darrers últims anys. Aquest 
augment en els preus dels habitatges també s’han donat a la resta de la ciutat 
de Barcelona. Però, el que s’hauria d’analitzar és fins a quin punt ha tingut a 
veure la instal�lació dels equipaments culturals en aquesta pujada de preus. 

Un fet incontestable és l’augment en percentatges del preu dels habitatges des 
de l’any 1992  fins a l’any 2006, tant al barri del Raval com  a la ciutat de 
Barcelona.  

Per l’anàlisi, estudiarem l’augment en percentatges a partir de l’any que es pot 
considerar va entrar en funcionament l’últim equipament museístic. 

 

Quadre 24. Augment en tant per cent del preu dels habitatges al Raval i a Barcelona  
(1996-2006). 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Estudis Fiscals. Ajuntament de 
Barcelona. 
  Raval Barcelona 
Lloguer d'habitatges 278% 217% 
Venda habitatges de 2ª mà 566% 383% 
Venda habitatges nous 455% 404% 

 

Com es pot observar a la taula, en el barri del Raval l’increment global en el 
període 1996-2006  ha estat molt superior que a la resta de la ciutat. Els 
increments més brutals han tingut lloc en el segment de la venta d’habitatges 
de segona mà (566%), on s’ha passat de 866 €/m2 a 4.904 €/m2 en tan sols 10 
anys.                               

Pel que fa als preus actuals, segons les dades d’immobiliàries centrades en 
l’àmbit del Raval, la mitjana dels preus dels habitatges de venda de segona mà 
es troba aprop dels 4.869 €/m2. Al voltant del MACBA es troben els preus més 
cars que poden arribar fins els 5.200 €/m2.                                                              
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Gràfic 30. Preu mig dels habitatges de 2a mà al Raval. (Febrer 2007 – Gener 2008). 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Immobiliària Fotocasa. 

 

L’efecte d’aquesta revalorització accelerada sobre la població tradicional s’ha 
traduït moltes vegades en una fugida de la població resident cap a zones més 
econòmiques. 

Quadre 25. Baixes per emigració (2004). 
Font: Moviments demogràfics. Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona. 
  Habitants emigrats 
Barceloneta 701 
Parc 1.047 
Gòtic  2.740 
Raval 2.641 
Ciutat Vella 7.129 

 

En la taula anterior, veiem com el Raval és la segona regió estadística de Ciutat 
Vella (2.641 baixes per emigració), que per les raons que siguin la gent emigra 
més. 

Tenint en compte que el Raval ha estat sempre un barri on els pisos eren de 
propietat vertical, tot i les indemnitzacions rebudes, alguns inquilins no 
reallotjats han tingut dificultats per a accedir a una altra vivenda, a arrel de la 
revalorització de la zona i del encariment dels lloguers en aquest període.  

Per exemple, segons la periodista Joaquima Utrera (2003), el 18.5% de les 
persones majors de 65 anys vivia rellogada en una habitació. En un mateix pis, 
arribaven a viure fins a cinc famílies, una per habitació, ja que només d’aquesta 
manera els arribava per a pagar el lloguer.  
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No hi ha dubte, que a partir de 1997, època en la que es desencadena una 
pujada de preus en les vivendes, el procés d’inflació d’aquest mercat fa que 
cada vegada sigui més difícil que persones amb una renda baixa puguin accedir 
a una vivenda. 

 
5.2.3. L’adequació del viari i la millora de l’acce ssibilitat 
 

Un dels altres objectius que es proposaven en la reforma urbanística en el 
Raval era la reforma dels seus carrers. 

El barri del Raval, a l’igual de la resta del districte de Ciutat Vella, es 
caracteritzava per ser un barri antic, i per estar format per un entramat de 
carrers petits i estrets. La mitjana aproximada en l’amplada dels carrers era de 
6 metres. 

Aquestes transformacions urbanístiques consistien bàsicament en col�locar un 
nou paviment, tant a les calçades com a les voreres, i en millorar i modernitzar 
les xarxes de subministrament de serveis. 

L’entramat urbanístic al Raval era poc adequat per les necessitats demandades 
per la població, i alhora els carrers estrets eren un impediment per a 
l’adequació de les noves funcions, degut principalment a que qualsevol actuació 
destinada a obrir nous espais representava l’afectació de nombrosos edificis, 
amb el que comportava un augment en els costos d’inversió, i la problemàtica 
amb els veïns expropiats. 

Les remodelacions que s’han fet als carrers del Raval han tingut en compte 
aquesta última qüestió i per tant han seguit la pauta del model que en l’última 
dècada s’ha implantat a Ciutat Vella, amb la finalitat de donar prioritat al 
vianant per davant del vehicle, en tots aquells espais de la via pública que no 
siguin artèries principals de circulació. Aquestes transformacions urbanístiques 
han afavorit a l’esponjament i a la mobilitat interna. 

Un exemple d’aquests carrers remodelats el trobem en els carrers Vistalegre i 
Aurora, on els carrers han estat pavimentats a un únic nivell, utilitzant 
materials que permeten diferenciar entre la calçada central per a vehicles i les 
voreres laterals. L’actuació ha comprés també treballs de millora i 
modernització de les xarxes de serveis (aigua, llum, gas, telèfon, i 
clavegueram), com també de l’enllumenat públic, amb la instal�lació d’un tipus 
de farola que redueix el consum energètic alhora que augmenta l’ il�luminació. 

D’altres emplaçaments, com la remodelació del carrer Montalegre ha permès 
adequar-la com a via d’accés a les noves facultats de la Universitat de 
Barcelona, i introduint nous elements de mobiliari urbà com poden ser la 
disposició de zones per aparcament de motos, una parada d’autobús, i un carril 
bici. 
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Pel que fa al Raval Sud, s’està duent a terme les urbanitzacions als carrers Sant 
Rafael i Robador. Aquesta remodelació servirà per higienitzar una de les zones 
més degradades del Raval, nucli de delinqüència i prostitució. Els treballs 
previstos donaran més amplada a aquests carrers, arribant fins als deu metres 
en els punts de menys amplada de cada carrer. Les altres operacions 
urbanístiques comprenen des de la modernització de les diferents xarxes de 
serveis que abasteixen el barri, fins a la completa renovació del paviment, el 
qual es col�locarà a nivell uniforme amb la finalitat de prioritzar la circulació de 
vianants i restringir el pas de vehicles. 

 

 
Foto 24. Procés d’urbanització del carrer Robador. 
Font: Foment Ciutat Vella. 2006 Memòria. 

 

Com hem pogut observar en aquests exemples, en les operacions de reforma 
als carrers del Raval es parteix de la base de prioritzar la circulació de vianants, 
en front del pas de vehicles. Aquesta és una de les característiques dels cascs 
antics de les ciutats, on degut a l’entramat de carrers estrets resultaria 
impossible muntar tot un circuit per el pas de vehicles. 

Aquesta avantatge de la poca circulació de vehicles pel que fa a la contaminació 
i als sorolls, també pot resultar un inconvenient. I en el cas del Raval ho és, 
degut a la quasi nul�la comunicació del barri amb la resta de la ciutat.  

Els elements d’accés al barri del Raval, sobretot els públics, es caracteritzen per 
estar situats a la perifèria. Concretament, hi ha 6 parades de metro 
(Universitat, Catalunya, Liceu, Drassanes, Paral�lel i Sant Antoni) situades 
perimetralment al barri. Pel que fa als busos, a excepció del bus del barri, tant 
els autobusos diürns com els nocturns són externs. 

Per tant, s’observa una dificultat per entrar al barri, agreujada per la manca de 
transports públics.  
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Plànol 23. Situació dels transports públics (metro i ferrocarril) al conjunt de Ciutat 
Vella. 
Font: BUSQUETS, J ET AL. (2003) La Ciutat Vella de Barcelona. Un passat amb un futur. 

 

Per analitzar amb més en detall aquesta problemàtica, s’han analitzat alguns 
dels carrers d’entrada al barri, distingint els carrers peatonals, dels de prioritat 
invertida, on els vianants tenen prioritat i conviuen amb els vehicles. 

 En la taula i plànol següents es distingeixen els carrers peatonals, i els carrers 
de prioritat invertida (semipeatonals) que conviden a l’entada al barri. 

 

Quadre 26. Tipologia dels carrers del barri del Raval per a ús dels vianants. 
Font: Ajuntament del districte de Ciutat Vella. 
Carrers peatonals: Carrers de prioritat invertida: 
- Tallers - Valldonzella 
- Reina Amàlia - Sitges 
- Sant Pau - Riera Baixa 
- Montserrat - Sant Vicenç 
- Santa Mònica - Bonsuccés 
- Arc de Teatre - Elisabets 
- Guàrdia - Xuclà 
- Est - Cera 
- Tigre - Sant Climent 
- Lleó - Cendra 
- Lluna - Om 
- Fernandina - Arc de Sant Pau 
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Plànol 24. Situació en planta dels carrers del barri del Raval per a ús dels vianants. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament del districte de Ciutat Vella. 

 

Amb una visita a aquests carrers podem dir que la majoria d’aquests carrers 
potencien només la mobilitat interna dins del barri, però no la seva entrada. 

De la totalitat d’aquests carrers, tres són els més utilitzats per entrar a peu al 
barri. Aquests són: el carrer Tallers, el carrer Ferlandina, i el carrer Sant Pau.  

Per tal que un carrer es constitueixi com a eix d’entrada a una zona, és molt 
important la sensació de seguretat i confiança que es transmeti. Aquests 
sentiments s’assoleixen gràcies a l’urbanisme existent i a la necessitat en el 
mateix d’una bona il�luminació i d’espais nets. 

Les característiques urbanes generals del Raval, carrers antics i estrets, 
configuren un barri tancat. Tots els carrers consten d’una xarxa d’enllumenat 
públic segons la normativa actual i els barems establerts. Tot i això, la sensació 
d’inseguretat segueix existint en carrers com el carrer Sant Pau, Joaquim 
Costa, i al Raval Sud en general, que es caracteritzen per la poca llum. 
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5.2.4. El cas: Rambla i Illa del Raval, la creació d’espai públic 
 

En el procés de reforma del barri, els dos projectes de remodelació més 
importants que van ser plantejats i realitzats en els últims anys, i que van crear 
més polèmica entre els veïns van ser la Rambla del Raval, i l’Illa de la Rambla 
del Raval. 

La Rambla del Raval va ser des de la seva concepció fins a la seva urbanització 
una de les operacions urbanístiques més ambicioses i polèmiques de les 
realitzades per l’Ajuntament de Barcelona al centre històric de la ciutat: 
ambiciosa per la profunda renovació del teixit urbà, per la construcció 
d’habitatges de promoció pública, i el reallotjament en el mateix barri dels 
veïns afectats per les obres; i polèmica per tot un seguit de qüestions de les 
quals els veïns no estaven d’acord. 

Per molts polítics, urbanistes i arquitectes, però sobretot per molts veïns, el fet 
que l’esponjament i la creació d’espai públic s’hagi fet a partir del reallotjament 
al mateix barri en pisos de promoció pública dels residents afectats pels 
enderrocaments ha estat un dels aspectes més destacats i positius del procés 
de reforma interior.  

 

 
Foto 25. Obres d’urbanització de la Rambla del Raval (1999). 
Font: Veïns en defensa de la Barcelona Vella. 

 

En els seus inicis el projecte de la Rambla del Raval fou concebut com una gran 
plaça pública, inspirada en la Plaça Navona de Roma. En el projecte original, la 
plaça central estava flanquejada en els seus dos extrems per quatre edificis, 
que al mateix temps formarien les obertures cap als nous carrers.  
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A l’any 1995 va sorgí la idea d’un canvi decisiu dels PERI amb el pla de 
remodelació del Pla Central (Proposta de reordenació Pla Central i l’Illa de Sant 
Ramon). La plaça urbana es va convertir en una àmplia avinguda amb arbres 
com una espècie de Rambla. Des de llavors, el nou espai va ser anomenat 
Rambla del Raval. El concepte de Rambla és el d’una via que connecta dos 
espais ben definits, com és el cas de la famosa Rambla de Barcelona que 
enllaça la Plaça Catalunya amb el Port Vell. No obstant, en la nova Rambla del 
Raval, no hi ha en cap dels seus dos extrems un objecte urbanístic amb la 
suficient importància que justifiqui el seu enllaç. 

Com ja s’ha dit abans, la Rambla del Raval tenia unes dimensions de 58 metres 
d’amplada per 317 metres de llarg. Els carrers que donaven als seus extrems 
d’aquesta també es veieren augmentats en la seva amplada, passant de 15 a 
18 metres, amb el qual van tenir que desaparèixer alguns porxos projectats, i 
alguns edificis abans no afectats. La modificació va comportà també l’enderroc 
de tres edificis situats en els dos extrems de la plaça. Fins i tot, edificis com el 
de la farmàcia Sastre i Marqués, obra de l’arquitecte modernista Puig i 
Cadafalch, situat en el carrer Hospital, que figurava en el Catàleg del Patrimoni. 

 

 

 

A l’any 1999, quan ja havien estat 
demolides les primeres illes de cases, 
les associacions de veïns s’agruparen 
per salvar l’edifici modernista de la 
Casa Buxeres.  

Tot i el seu esforç, l’edifici va ser 
demolit a l’any 1999, encara que el 
departament arqueològic del Museu 
d’Història va rescatar alguns elements 
decoratius com vidrieres, rajoles, 
relleus o les balustrades metàl�liques 
de les escales.

Foto 26. Casa Buxeres abans de ser enderrocada (1999). 
Font: Veïns en defensa de la Barcelona Vella. 
 
 

Els arquitectes Jaume Artigues i Pere Cabrera van redactar a l’any 1997 el 
projecte d’urbanització de la nova Rambla del Raval. Van concebre alhora els 
dos extrems de la Rambla com dos rotondes el�líptiques per tal de facilitar el 
trànsit. Seguint el model de la plaça italiana, se li havia de conferir una 
importància central per el seu entorn, no només per la seva situació geogràfica  
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(a 800 metres de la Catedral, a 400 metres de la Rambla, i a 500 metres de la 
Ronda de Sant Antoni), sinó també i sobretot per revaloritzar el centre històric 
amb la seva oferta d’espai obert i lluminós. A més, la plaça havia de convertir-
se en un centre d’activitats, on poguessin tenir lloc en certa manera les 
mateixes activitats que en altres places cèntriques. 

La nova Rambla serveix, sobretot, per millorar el flux de trànsit en la direcció 
nord-sud, i per reduir el trànsit dels petits carrers medievals. També està 
destinada per assumir en un futur part del tràfic de les Rambles, de la qual és 
paral�lela, dins d’un concepte global de circulació. 

També s’ha parlat, que en un futur existeixi la possibilitat de perllongar el seu 
traçat fins al carrer Muntaner en l’Eixample. A més, es projectà un concepte de 
restricció de tràfic en els carrers medievals d’Hospital i Sant Pau, transitables 
només durant determinades hores del dia i amb autorització (càrrega i 
descàrrega, veïns). Aquests conceptes de vialitat signifiquen per el Raval un 
augment sobtat de circulació de vehicles. Abans, pocs conductors s’atrevien 
d’entrar als carrers estrets de Ciutat Vella, i ara es crea virtualment una nova 
circulació de cotxes. 

A l’any 2002 s’estudià també la idea d’introduir una modificació al PERI del 
Raval, anomenada “Nova connectivitat Ronda – Rambla del Raval” programada 
pel pla d’actuacions de Foment de Ciutat Vella a l’altura de la Plaça Folch i 
Torras. 

Originalment, també estava prevista la construcció d’un aparcament subterrani 
per sota del passeig per poder aparcar amb més facilitat en el barri. Malgrat 
això, el projecte no es va poder portar a terme degut a que l’elevat nivell 
d’aigües subterrànies hagués requerit unes mesures d’impermeabilització 
massa costoses. Per la millora del clima es va preveure la plantació de 
nombrosos arbres. Així mateix, es demanà revaloritzar l’entorn de la plaça, 
rehabilitant les façanes dels edificis adjacents.  

Durant el procés de planificació també es van concretar detalls urbanístics, com 
el paviment, l’enllumenat, el material i el mobiliari urbà. Com a mesures 
mediambientals es va planejar un sistema pneumàtic per a la recollida 
d’escombraries, que fou instal�lat dins de la Rambla. Es va estudiar també, 
regar els seus arbres amb aigua freàtica bombejada des de l’aparcament 
subterrani del Liceu. 

Pel que fa a la localització de la Rambla del Raval, veïns de la zona van elaborar 
una proposta alternativa que desplaçava la rotonda del nord uns metres més 
enrera, per tal de poder conservar la Casa Buxeres, a la qual li volien donar un 
dels usos públics que preveia el PERI. Finalment però, la seva idea va ser 
rebutjada pels planificadors. 
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Plànols 25 i 26. Planta de la Rambla del Raval. A l’esquerra, el projecte definitiu; i a 
la dreta, alternativa per salvar la casa Buxeres. 
Font: HEEREN, S. (2002) La remodelación de Ciutat Vella: un análisis crítico del modelo 
Barcelona. 

 

Una de les crítiques més significatives generades al voltant de la Rambla del 
Raval va tenir a veure amb la seva escala i les seves dimensions, 
desproporcionades pel barri històric on es trobava inserida. 

Es critica que la plaça dóna una impressió d’estar massa desproporcionada. 
Sembla massa ample i allargada en proporció als edificis que donen a ella. 
També es qüestiona si són realment adequades les seves dimensions, per 
l’estructura del centre històric, o si s’ha caigut en la temptació de perllongar 
l’Avinguda Drassanes, i així complir amb l’ideologia de les grans vies. 

La geògrafa Mercè Tatjer (1998) opina que les dimensions d’algunes operacions 
portades a terme han estat excessives i no han respectat prou les trames de la 
ciutat antiga. De la mateixa manera, Antonio Pizza, professor de l’Escola 
Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya, en 
una entrevista feta per Fontova (1998) critica tant l’escala de l’espai públic com 
la qualitat dels edificis nous, i considera que l’obertura de la Rambla del Raval 
respon a una postura generalista de gran escala, a una rigidesa de planejament 
que no coincideix amb la realitat cultural, alhora que s’evidencia la gairebé 
nul�la qualitat arquitectònica dels edificis que substitueixen als enderrocats, 
blocs que homogeneïtzen el territori urbà i confonen centre i perifèria. 

Un segon aspecte criticat i estretament relacionat amb l’anterior ha estat el poc 
respecte mostrat per l’Ajuntament cap al patrimoni artístic en les obres de 
remodelació del barri. En el projecte inicial, la Rambla del Raval apareixia 
flanquejada en els dos extrems per uns edificis que marcaven l’entrada a l’espai  
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públic. Aquests edificis, tres dels quals eren modernistes, van desaparèixer en 
les següents revisions del projecte i van enderrocar-se en les obres 
d’urbanització de l’espai. 

Un dels arquitectes responsables del projecte d’urbanització de la Rambla del 
Raval, conscient de la polèmica que aquesta decisió va provocar, justificà l’acció 
amb un doble raonament. Per una banda considera que l’eliminació dels edificis 
als extrems de la rambla ha facilitat el control sobre l’espai i n’ha millorat la 
visibilitat des de tots els angles, i per l’altra considera que l’ampliació de l’espai 
era del tot necessari per incorporar-hi una nova infraestructura subterrània que 
requeria més lloc alhora que es modernitzava la ja existent (recollida 
pneumàtica de brossa, nous sistemes de clavegueram). 

El tercer aspecte qüestionat és l’escassa qualitat arquitectònica i de materials 
dels pisos privats aixecats a l’extrem nord-est de la rambla i dels pisos de 
protecció oficial construïts als carrers Maria Aurèlia Capmany, Sant Oleguer, 
Sant Ramon, i Nou de la Rambla, entre d’altres.  

La darrera crítica està relacionada amb les conseqüències dels reallotjaments 
dels veïns, i en la qüestió econòmica dels lloguers. Algunes veus crítiques 
consideren que per a algunes persones residents amb serioses dificultats 
econòmiques, que es troben fora del mercat laboral i que abans dels canvis 
urbanístics malvivien en pisos vells i degradats ocupant el pis o pagant preus 
de lloguers molt baixos, el lloguer per molt reduït que sigui, comporta un fort 
trasbals per a la seva economia.  

L’altre gran projecte de reforma urbanística que també ha suscitat fortes 
polèmiques entre els veïns, i que encara no ha estat finalitzat és l’anomenada 
Illa de la Rambla del Raval. 

Com s’ha dit en apartats anteriors, es tracta d’una gran operació urbanística 
que engloba sis actuacions: un aparcament soterrat, una central de recollida 
pneumàtica, pisos de protecció oficial, un hotel de quatre estrelles, un edifici 
d’oficines, i la futura Filmoteca de Catalunya.  

Per a la realització del projecte, ha calgut buidar 50 edificis, el que ha suposat 
l’enderroc de prop de 450 vivendes i 93 locals comercials. 

Els efectes beneficiosos del projecte han estat donar un impuls econòmic, 
social, i cultural a la Rambla del Raval, que com hem vist, encara no s’ha 
consolidat com el nucli social i econòmic que pretenia ser. 

Per la vessant negativa, es denuncia que el nou complex urbanístic no millora 
les condicions socials dels habitants del barri. Els veïns troben a faltar més 
zones verdes i equipaments de barri. 
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És més, l’associació de veïns de “la Taula del Raval” va posar una demanda en 
el Tribunal Superior de Catalunya, perquè la zona verda projectada i declarada 
pública, de fet no era accessible al públic, a més de que s’havien retallat els 
2.700 m2 de zona verda que projectava el mateix PERI. 

Pel que fa a l’hotel pertanyent al grup NH, l’edifici consta d’una altura total de 
37.5 metres, repartits en planta baixa més deu plantes. És de forma el�líptica 
recordant el mateix motiu de les rotondes que figuren en la mateixa Rambla del 
Raval.  

Quan aquest estigui acabat, es pretén que sigui l’element clau per a la 
reconstrucció del barri, convertint-se en un símbol del nou Raval, una nova 
zona d’oci i de disseny. 

Un dels principals arguments de denúncia respecte l’hotel és que supera el 
nivell d’edificabilitat permès en la zona. La forma urbanística de la Rambla del 
Raval, i el seu significat es debiliten per l’alteració d’aquesta edificació. Pel 
centre històric existeix una normativa sobre l’altura edificable màxima, i l’hotel 
de 10 plantes la sobrepassa. 

Per altra banda, i segons residents del barri, l’hotel no aporta res a la 
revalorització de la zona, ja que es tractaria d’una illa de luxe en un barri senzill 
i pobre. 

Els clients de l’hotel podrien accedir a ell directament en taxi i busos, per molt 
ben comunicada que estigui la Rambla del Raval, sense entrar en contacte amb 
el conflictiu barri. D’aquesta manera, la zona podria no obtenir cap avantatge 
d’un hotel de luxe aïllat i vigilat, amb zones verdes colindants pertanyents al 
complex.  

Al mateix temps, es corre el risc que es produeixi una pujada en els preus, amb 
el consegüent desplaçament dels veïns actuals, convertint la zona, a llarg plaç, 
en un barri residencial atractiu i car. En definitiva, la renovació del Raval ha 
estat i continua sent un procés de cost social molt important.  

Arribats a aquest punt, em sembla necessari analitzar des d’un punt de vista 
social, els diferents usos i opinions respecte un dels dos grans projectes del 
barri, l’obertura de la Rambla del Raval, per part de la població autòctona, 
nouvinguda, i immigrant. 

De l’observació directe a la via, s’observa una presència masculina molt més 
elevada que la femenina, representada majoritàriament pels col�lectius 
d’immigrants (pakistanesos i marroquins) i en un menor grau pels autòctons. 
Aquesta evidència es posa de manifest tant pels matins com per les tardes dels 
dies laborables i caps de setmana.  
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La presència més baixa de població femenina, de qualsevol edat, és manifesta 
en tota l’extensió del passeig amb l’excepció d’algunes de les terrasses dels 
bars situades en un dels extrems laterals del passeig, on arriba a equilibrar-se 
i, fins i tot, superar, algunes vegades la població masculina.  

El perfil de les dones que més freqüenten les terrasses és el de noies joves i 
senyores de mitjana edat, barcelonines, visitants, i turistes. Pel que fa als nens, 
cal destacar la seva escassa presència durant els dies observats. 

 

La població autòctona 

El nombre total de persones autòctones que utilitzen la rambla està bastant 
equilibrat entre els dos sexes, tot i que s’hi destaquen petites diferències entre 
tots dos segons l’edat. Les persones autòctones consideren necessària i molt 
positiva la creació d’un nou espai públic al barri, però no l’utilitzen com a lloc de 
trobada o de descans, sinó bàsicament com a espai de circulació i de pas. La 
raó principal que donen per no utilitzar la rambla és el malestar que els hi 
provoca la presència excessiva d’homes immigrants d’origen pakistanès i 
marroquí que ocupen bona part dels bancs del passeig i inhibeixen l’ús d’aquest 
espai. 

També consideren com un dels aspectes més preocupants la manca de bancs 
lliures a la rambla. Aquesta preocupació s’entén si es té en compte que la gent 
gran és la població que més necessita asseure’s i descansar quan utilitza els 
espais públics.  

Els veïns autòctons consideren també que el disseny de la rambla no és 
l’adequat perquè els nens hi puguin jugar lliurement i amb tranquil�litat, degut 
a la proximitat i continuïtat que existeix entre les vies de circulació de cotxes i 
l’espai públic. 

 

La població nouvinguda 

Les observacions fetes en aquest col�lectiu mostren per una banda una 
presència dèbil de dones i homes nouvinguts utilitzant aquest espai públic, i per 
l’altra una presència més elevada d’aquest grup ocupant les terrasses dels bars 
situats al llarg del mateix passeig. Les persones que utilitzen les terrasses són 
en la majoria residents nouvinguts al barri, barcelonins d’altres barris, visitants 
i turistes. Les terrasses són utilitzades equilibradament per persones dels dos 
sexes i s’observen homes i dones asseguts sols o acompanyats, mirant al seu 
voltant, conversant o llegint. 
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Les persones nouvingudes creuen que la Rambla del Raval és un espai 
agradable per passejar-hi, i consideren que la seva obertura ha estat un encert, 
necessari perquè ha significat l’entrada de llum i espai, i perquè ha esponjat el 
barri, el qual era molt dens i ara ho és menys. Les terrasses dels bars i les 
celebracions que hi tenen lloc durant les festes majors com la de Santa Eulàlia 
al febrer, i les de la Mercè al setembre, són alguns dels reclams que conviden a 
les persones nouvingudes a fer un ús molt concret i bastant esporàdic de la 
rambla. 

El disseny de la rambla i les opinions sobre l’ús de l’espai per part de la població 
immigrant són alguns dels aspectes que més preocupen a les persones 
nouvingudes. Pel que fa al disseny, es critica també la inexistència d’una àrea 
de jocs infantils en un barri tant dens i mancat d’espais públics. Es comenta 
que es podria explicar pel fet que la Rambla del Raval hagi estat concebuda 
pensant més en els interessos de la ciutat, que no pas en les necessitats del 
mateix barri i dels seus veïns. Aquesta opinió és corroborada pel mateix 
arquitecte de la Rambla del Raval, Jaume Artigues, en justificar l’absència d’una 
àrea específica per a infants amb l’objectiu de dotar la ciutat d’un espai 
d’extenses dimensions per a la celebració de manifestacions públiques: fires, 
concentracions, i concerts de gran convocatòria. 

 

La població immigrant 

Malgrat que la presència d’homes d’origen immigrant és molt nombrosa durant 
tots els dies observats, cal dir que és durant les tardes i sobretot la tarda dels 
diumenges, quan la proporció d’aquest col�lectiu és més alta. 

Pel que fa al col�lectiu d’origen pakistanès, la majoria amb edats compreses 
entre 28 i 45 anys, seuen molt sovint als bancs distribuïts al llarg del passeig. 
Poques vegades se’ls veu sols, segons com, van acompanyats dels fills, i la 
majoria de vegades van amb altres compatriotes formant grups d’entre tres i 
cinc individus. 

L’elevada concentració d’aquest col�lectiu s’explica per la necessitat de sortir del 
pis on viuen, amb unes pèssimes condicions d’habitabilitat (pisos petits 
compartits per un bon número de persones), i perquè la rambla s’ha convertit 
per a ells en un lloc social per contactar i parlar amb gent del seu col�lectiu. 

S’observa també una baixa presència de dones d’origen pakistanès fent ús de 
la via com a espai de trobada. Només la utilitzen pràcticament com a espai de 
circulació. 

El col�lectiu marroquí és l’altre grup d’immigrants que més ús en fan de la 
Rambla del Raval. La presència de dones marroquines a l’espai públic observat 
és superior a la de dones pakistaneses, però és encara molt escassa comparada 
amb el col�lectiu masculí marroquí que utilitza  aquest espai.


