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A Rambla do Raval é uma operação de grandes dimensões à escala do bairro e da 

cidade. Consiste na criação de um passeio urbano, no sentido mar – montanha, que vai da 

Avenida de Drassanes até o bairro do Carme. É composto por edifícios novos de habitação, 

equipamentos, vias e espaço público, que pretende vertebrar a estrutura urbana do Raval, 

complementado com núcleos de nova actividade como o museu de arte contemporânea de 

Barcelona. 

 
Segundo a memória descritiva do projecto1, o Ajuntament refere que o Plan Central do 

Raval era possibilista desde o ponto de vista legal, pois priveligiava a função social do espaço. 

Ao mesmo tempo que permitia a melhoria da acessibilidade no sentido Norte-Sul, 

complementaria a estrutura medieval Este-Oeste que convinha preservar. Por outro lado, os 

custos sociais e económicos da intervenção numa das zonas mais degradadas do Raval, 

obrigava a concentração de esforços em poucas operações, manifestando-se sobre o resto da 

estrutura de grandes blocos edificados, periféricos ao Plano Central e com um grande défice de 

espaço público. Estes sectores periféricos beneficiaram num futuro imediato de efeitos 

multiplicadores provenientes da criação de espaço público, que foram objecto de observação 

detalhada que se encaminharam para a consolidação e densificação de uma estrutura urbana 

obsoleta. Mas será que isto ocorreu na realidade? Ou esses efeitos multiplicadores 

encaminharam para o desmenbramento do espaço urbano? O facto é que a Rambla é hoje um 

ícone urbano, contudo, desgarrado do bairro e muito mais dos sectores periféricos, pois as 

intervenções têm sido somente na sua envolvente, seguindo um modelo de planeamento 

distinto da traça habitual.  

 

 
Figura 3.28 – Vista área da Rambla do Raval, no sentido montanha – mar. 

 
Fonte: AJUNTAMENT DE BARCELONA (2000). Pla d'Empresa (2000-2003). Districte de Ciutat Vella. 
Societat Foment de Ciutat Vella S.A.  

 
         

                                                
1 AJUNTAMENT DE BARCELONA (2002). Memoria descritiva do projecto de ordenación de la Rambla del Raval: 
Urbanizacion del Espacio Publico y Rehabilitacion de la Edificacion existente en el entorno de la Rambla del Raval, 
Junio de 2002, Distrito Ciutat Vella, AJuntament de Barcelona (PROCIVESA).   
 



ESPAÇO PÚBLICO: Desenho, organização e poder 

 113 

Segundo Capel (2005a), a tentativa de quebrar com o planeamento tradicional teve 

forte influência no caso do Raval, pois, a concepção urbanística do Plano Central, a sua forma 

e as suas dimensões diferenciadas face à tradição da cidade, não têm uma autonomia 

projectual justificada, nem são produto duma análise de como o espaço publico se estrutura na 

zona, mas antes de circunstâncias do prolongamento da Avenida de Drassanes e da própria 

cultura de grandes vias. Neste sentido, o planeamento e os seus resultados, o espaço 

deliberado, reflectiram esta herança.  

Contudo, alguns autores consideram que os anos de intervenção têm sido positivos 

para o bairro. Subirats (2003:194), refere que:” […] se reabilitaram uma em cada cinco casas 

do bairro, recolocando nelas os seus antigos moradores. Gastaram-se mais 13.600.000 euros 

em promoção pública, na reabilitação directa e na subvenção pública de reabilitação privada” 

Com isto surgem novas demandas populacionais no bairro. 

Estas intervenções produziram uma nova espacialidade do lugar. Como nos diz a 

mesma autora: (SUBIRATS, 2003:195):  

“ Apesar de estes e outros acertos, a situação actual obriga a considerar algumas 
interrogações. Do nosso ponto de vista não se teve suficientemente em conta a 
complexidade do tecido urbano e humano da área em certas intervenções de fundo”. 
 

Esta autora refere a fraca qualidade das intervenções, assim como o desfasamento das 

mesmas em relação à realidade existente e ainda a incoerência com o espaço envolvente. 

Construíram-se ruas sem considerar a identidade do bairro, assim como praças que se 

destacam pela sensação de desassossego que produzem. Por outro lado, abriu-se um espaço 

enorme, de dimensões desconhecidas para os parâmetros tradicionais do bairro, cujo futuro 

está por determinar. 

Relativamente ao projecto da Rambla do Raval, Subirats (2003:195) refere que:  

“[…]não se pode ir com a lição aprendida, e limitar-se a derrubar, traçar, estabelecer uma 
normativa, edificar e colocar os vizinhos em espaços que acumularam tanta complexidade 
nos seus largos anos de história. Há problemas de luz e de densidade. Tem que se fazer 
projectos que falem a mesma linguagem do que não se derruba, que considerem renovar, 
sem falsos conservadorismos, mas com respeito e qualidade. Teria sido mais necessário 
trabalhar na «continuação de» do que na «sustituição de »”. 

 

Alguns dos velhos e novos vizinhos de esse grande receptáculo vazio que é hoje a 

Rambla do Raval observam com preocupação a dimensão desconhecida desse grande solar 

cheio de sol. É um bairro conhecido pelas suas ruas estreitas, humidades e insalubridades, 

nunca há muito sol, mas sim uma permanente sensação de espaço desproporcionado, de 

fronteira ou terreno de nada, mais do que de praça comum que permita cruzar, tramar. A 

Rambla do Raval e o seu futuro constituem hoje um grande problema e uma grande 

oportunidade. Um problema se não se conseguir encher esse espaço com tramas urbanas e 

civis que permitam avançar sem perder diversidade e coesão. E uma oportunidade, pois é um 

espaço público novo, de abertura ao público, com alguns valores estéticos referenciais, cujo 

entorno, sofreu mudanças, novos espaços culturais e de recreio com imagens renovadas para 

o bairro, e que podem ser a oportunidade de melhorar a situação social, cultural e urbanística 
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do bairro. O trabalho das instituições públicas não é monopolizar, se não erguer pontes e 

facilitar a auto governação social (Subirats, 2003). 

 
 
a) Forma do Espaço2 

 

1) Organização estrutural 

 

A Rambla do Raval apresenta a forma de uma praça, que pelas dimensões e forma se 

assemelha à praça do Martim Moniz em Lisboa. Não carece de uma riqueza projectual, 

apresentando uma forma simples. É um espaço linear e simétrico, homogéneo e muito aberto. 

Um espaço rectangular, delimitado por árvores de três espécies distintas em canteiros de relva. 

Ao nível vegetal, a praça é composta por um arvoredo que comporta 236 árvores, formalizadas 

em seis alinhamentos em todo o comprimento da mesma. A praça é constituída por um passeio 

central de 32 metros de secção, destinado aos peões, a actividades cívicas, mercados e feiras 

e esplanadas. Este passeio central é delimitado a norte e sul por duas rotundas, definidas 

ovalmente em termos geométricos. 

 
Figura 3.29 – Plano geral e alçados principais laterais do projecto de intervenção da Rambla do Raval. 

Espaço rectangular, com um passeio central delimitado a norte e sul por duas rotundas. 
Visível o alinhamento da vegetação arbórea.  

 
Fonte: AJUNTAMENT DE BARCELONA (2002). Memoria descriptiva do proyecto de ordenación de 
la Rambla del Raval: Urbanización del Espacio Publico y Rehabilitación de la Edificación existente en 
el entorno de la Rambla del Raval, Junio de 2002, Distrito Ciutat Vella, AJuntament de Barcelona 
(PROCIVESA).   

 
As rotundas, permitem solucionar os cruzamentos circulatórios das extremidades e 

utilizar excepcionalmente a totalidade da secção de 58 metros para as actividades, sem que 

haja interrupção da circulação. Isto porque existe um rebaixamento e mudança do pavimento, 

que ao mesmo tempo que define o tipo de circulação, dá continuidade ao espaço. 

                                                
2 No caso do projecto da Rambla do Raval, não foi possível falar com os responsáveis do projecto, pois os mesmos já 
não trabalhavam na Câmara, e estavam a trabalhar fora de Barcelona. 


