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LA SÍNDICA CREU QUE TRASLLADAR LES ESTÀTUES 

HUMANES A LA RAMBLA DE SANTA MÒNICA NO HA 

ESTAT UNA DECISIÓ MADURADA NI CONSENSUADA 
 

Vilà considera que la concentració en un punt pot desvirtuar la filosofia amb que es 

va iniciar l’activitat i que era que els visitants les anessin trobant al llarg del passeig 
 

La defensora ha supervisat una queixa col·lectiva subscrita per una vintena 

d’artistes contra la decisió municipal de canviar la ubicació dels artistes de carrer 

 

L’exigència d’un tribut a les estàtues humanes i el fet de demanar més requisits per 

disposar de la llicència coincideix amb què les condicions per obtenir beneficis són 

més desfavorables 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, creu que la decisió de 

traslladar les estàtues humanes a la Rambla de Santa Mònica no es va prendre de forma 

madurada ni va ser prou valorada pels agents del procés participatiu que intervenen en la 

transformació de la Rambla, i considera que la concentració de les estàtues en un punt 

pot desvirtuar la filosofia amb que es va iniciar l’activitat i que era que els visitants les 

anessin trobant al llarg del passeig.  

 

Vilà ha emès aquesta resolució després d’estudiar una queixa col·lectiva presentada per 

20 de les 27 persones que exerceixen l’activitat d’estàtues humanes en què manifesten el 

desacord amb el seu trasllat a la Rambla de Santa Mònica. En el seu escrit, presentat a la 

defensora el passat 24 de desembre, els reclamants consideren la decisió municipal 

arbitrària i opinen que hi ha activitats autoritzades que obstaculitzen més l’espai públic 

que no pas ells, com les terrasses de bar o els quioscos. Els actors estan també amb 

desacord perquè la nova ubicació és un espai poc transitat, no es compleix la separació 

reglamentada entre les estàtues i pel fet que hi ha massa distància amb el públic. 

  

Segons l’Ajuntament, la decisió es va prendre en el marc de les actuacions del Pla Cor, 

amb un òrgan de participació, Rambla Viva, que té com a objectiu fer de la Rambla un eix 

de referència pels barcelonins. Ara bé, de la informació municipal difosa a la premsa, i 
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dels documents generats en el procés participatiu es desprèn que la decisió de traslladar 

les estàtues humanes no va ser suficientment madurada ni valorada pels agents del 

procés participatiu del Pla Cor. 

 

En la primera reunió de Rambla Viva, que va tenir lloc el 12 de gener del 2012, l’ordre del 

dia ja contemplava tractar el tema de les estàtues humanes, i dos dies després, el 14 de 

gener, els diaris informaven del canvi d’emplaçament. També queda palès en el document 

“Pla Cor. Sessió de cloenda” que durant el procés participatiu no es va detectar problemes 

amb la mobilitat derivats de l’actuació de les estàtues humanes i sí d’altres elements 

instal·lats al passeig. 

 

Davant d’aquests fets es pot concloure que s’ha produït un canvi radical de criteri sense 

que, a priori, hi hagi hagut una modificació de les circumstàncies. I que la decisió de 

traslladar les estàtues a la Rambla de Sant Mònica no ha estat fruït de la maduració i el 

consens dins de l’òrgan de participació del Pla en què s’emmarquen les estàtues. 

  

Una mica d’història 

Les estàtues humanes formen part de la imatge de la Rambla des de fa anys. Van 

aparèixer de forma espontània i davant la seva proliferació, el gener del 2007, 

l’Ajuntament va fer la seva primera intervenció en aquest àmbit a través d’un document 

que establia les diferents zones de la Rambla, pràcticament al llarg de tot el passeig, on 

es podien ubicar tots els artistes (incloses les estàtues humanes) que no disposaven 

d’una regulació específica en funció de la disciplina que desenvolupaven. 

 

Quasi quatre anys després, el desembre del 2010, es va aprovar una normativa específica 

per a les estàtues humanes de la Rambla. El text reconeixia el valor artístic i cultural de 

les estàtues i introduïa criteris per garantir la qualitat artística i el sistema de concurrència 

previst per la concessió d’autoritzacions. Durant el període d’al·legacions, a més a més, 

es va proposar ampliar la zona d’exhibició entre Bonsuccés i Arc del Teatre, proposta que 

va ser acceptada i es va incorporar al text definitiu. 

 

El maig del 2012, la normativa aprovada es va substituir per una altra amb criteris que 

buscaven reforçar la qualitat de l’activitat, la creació d’un jurat especialitzat que avalués la 

qualitat artística i l’aplicació d’una taxa municipal per l’ús de la via pública. Però sens 

dubte la decisió més important va ser el desplaçament de l’activitat a la Rambla de Santa 

Mònica, fet que suposava un canvi absolut de criteri sobre l’emplaçament. 

 

Segons el Districte de Ciutat Vella, una part dels artistes estava d’acord amb el nou 

emplaçament. Tot i això, la queixa rebuda per la síndica està subscrita per 20 de les 27 

persones que realitzen l’activitat. El Districte no contempla replantejar-se la decisió 

al·legant que es va prendre per afavorir la mobilitat del passeig. En una recent resposta a 

la defensora, l’Ajuntament reitera el caràcter definitiu del canvi. 
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En el seu informe, Vilà considera que la concentració de les estàtues pot desvirtuar la 

filosofia amb que es va iniciar l’activitat i que era que els visitants les anessin trobant al 

llarg del passeig. També posa de relleu que l’exigència d’un tribut a les estàtues humanes 

i el fet de demanar més requisits per obtenir la llicència coincideix amb un moment en què 

les condicions per obtenir beneficis són més desfavorables. 

 

L’estudi de la síndica conclou que la decisió de traslladar l’activitat de les estàtues 

humanes s’ajusta a dret, en tant que el Districte de Ciutat Vella ha exercit les seves 

potestats, però sosté que la motivació i la comunicació als afectats no s’ha ajustat als 

paràmetres d’una bona administració. La síndica creu que l’Ajuntament hagués hagut 

d’explicar millor als interessats a què es devia el canvi de criteri, de quina forma es va 

prendre la determinació i amb quin recolzament. 

 

Un any després de la posada en marxa del canvi, Vilà creu que fora convenient que es fes 

una avaluació sobre les conseqüències del trasllat.  

 

 

  

 

 

  

  

 

    

 


