


La Proposta A integra a  la Rambla l’espai verd, 
el color i la parada per estar i parlar.

En aquesta proposta la Rambla es manté ele-
vada respecte al carrer Ferran. Per salvar el 
desnivell  es formalitza una escala que ocupa 
tota la llargària de la plaça i en un extrem s’in-
corpora un paviment amb pendent per l’ac-
cessibilitat a la plaça.  Es treu el darrer arbre 
de la Rambla amb l’objec  u de millorar la rela-
ció,  sica i visual, amb l’entrada del Local sant 
Jaume. 

En els laterals de la plaça hi ha un paviment 
verd i permeable que acota un espai més agra-
dable de relació entre el veïnatge, espai per 
parlar i estar. Aquest espai verd està composat 
pels arbres existents i un nou element arqui-
tectònic format per l’escocell de l’arbre, una 
jardinera i un banc.

Al llarg de la resta de la rambla s’hi col·loquen 
bancs.
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Plaça central a nivell de carrer

Plataforma única amb prioritat pels vianants





La Proposta B planteja la Rambla com un espai 
de con  nuïtat, relació i entreteniment.

La proposta es base en crear un espai con  nu 
i únic entre el Local sant Jaume i la Rambla. 
Per aconseguir aquest objec  u es rebaixa al 
màxim la cota de la rambla fi ns que pràc  ca-
ment està al mateix nivell que el carrer Ferran.

Amb la voluntat de poder mantenir l’arbrat 
existent, es formalitzen unes jardineres eleva-
des que donen un caràcter enjardinat al pe-
rímetre de la plaça. Aquests parterres fan la 
funció de banc respecte a la plaça formant es-
pais de reunió i conversa entre la gent  recor-
dant les llotges d’una sala de ball. 

Per fomentar l’ús i les ac  vitats a la Rambla la 
part central de la plaça incorpora jocs pintats 
al terra i un pe  t escenari a la zona enjardina-
da.

Al llarg de la resta de la rambla s’hi col·loquen 
bancs, tant al sol com a l’ombra, format diver-
sos grups.
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Plataforma única amb prioritat pels vianants
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