
 
Processó Diumenge de Rams 

 

1. Informació general 
 

1.1  Descripció de l’acte 
 
Durant la celebració de la Setmana Santa tenen lloc un seguit d'actes religiosos, 
essent un dels més destacats la processó de Diumenge de Rams, la qual recorre 
diferents carrers de Ciutat Vella. 
 
Aquest acte està organitzat per la “Pontifícia y Real Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y Maria Santísima de la 
Esperanza Macarena”. 
 
 
1.2  Data i horari 
 
Diumenge, 14 d’abril, a les 09.45 hores 
 
 
1.3 Cronològic 
 

Horaris Unitat / Lloc Motiu 

07.00 h. B:SM Grues Inici servei (retirada vehicles) 
10.00 h. Pl. Sant Agustí Inici processó 
13.00 h. Pl. Sant Agustí Final processó i benedicció de rams 
13.15 h.  Església Sant Agustí Celebració de la Santa Missa 

 
 
1.4 Àmbit Territorial 
 
- Districte de Ciutat Vella 
- Afectació a l’Eixample 
 
  



 
1.5 Recorregut 
 
Sortida: pl. de Sant Agustí. 
 
Itinerari: pl. Sant Agustí – Hospital – Pla de la Boqueria (creuant l'andana de la 
Rambla) – La Rambla (calçada Besòs) – Santa Anna (en sentit contrari) – av. Portal de 
l’Àngel – Cucurulla – Portaferrisa – La Rambla (calçada Besòs, en sentit contrari) – Pla 
de la Boqueria (creuant l'andana de la Rambla) – Hospital – pl. Sant Agustí. 
 
Arribada: pl. Sant Agustí 
 
 
1.6 Tipus de Dispositiu de Servei 
 
Per l’afectació:  Servei de Districte 
Per l’assignació de comandament:  Servei general 
Pels recursos humans:  Nivell 1 
Per l’accés a la consulta:  Accés general 
 
 
 
2. Informació complementària 

 
 
Horaris aproximats de pas de la processó 

 
Horari Lloc  Horari Lloc 

10.00 P. Sant Agustí  12.00 Portaferrisa 
10.15 Hospital  12.15 La Rambla 
10.30 Pla de la Boqueria  12.30 Pla de la Boqueria 
10:45 La Rambla  12.45 Hospital 
11.15 Santa Anna  13.00 Pl. Sant Agustí 
11.30 Av. Portal de l’Àngel  13.15 Celebració Missa 
11.45 Cucurulla    

 
  



 

3. Mesures de caràcter general 
 

3.1 Prohibició d’estacionaments 
 

Es prohibeix l'estacionament de vehicles, inclòs motos en vorera, el dia 14 d’abril, des 
de les 06.00 a les 14.00 hores, a la pl. Sant Agustí i al c. Hospital, entre la Rambla i la 
pl. Sant Agustí. 
 
Els vehicles que quedin estacionats en aquest carrers es retiraran pel servei de grues 
de B:SM. 
 

El Departament d’Espai Urbà s’encarrega de la col·locació de senyalització 
excepcional per a la prohibició de tots els estacionaments. 
 
3.2 Mobilitat 
 
Es prohibeix la circulació de vehicles a totes les vies del recorregut durant la celebració 
de la processó.  
 
 
3.2.1 Evitar posada en moviment 
 

Es prohibeix la circulació a la Rambla (ascendent) el dia 14 d’abril, des de les 10.00 a 
les 14.00 hores en el tram des de Pla de la Boqueria fins a Santa Anna. 
 
Els vehicles que, malgrat la senyalització i les mesures adoptades puguin quedar 
estacionats a aquells carrers del recorregut on no s’ha prohibit expressament 
l’estacionament, restaran immobilitzats per tal d’evitar la seva posada en moviment 
durant la celebració de l’acte, mitjançant la col·locació de cinta o elements similars pel 
personal auxiliar. 
 
El Departament d’Espai Urbà s’encarrega de la col·locació de senyalització de 
circulació prohibida. 
 
 

3.3 Pla de comunicació 
 

L’Ajuntament de Barcelona s’encarrega d’elaborar i distribuir avisos d’afectació de 
trànsit: 
 

- Advertint al veïnat afectat del recorregut de la processó. 
- Advertint als pàrquings públics i privats, que puguin estar afectats, de 

l’impossibilitat o dificultat d’accés i sortida durant la celebració de l’acte. 
- Als centres oficials i hospitalaris. 
 

Durant els dies previs, el comandament de la UT1 Ciutat Vella ha d’ordenar el 
repartiment d’avisos als vehicles estacionats als llocs on s’ha prohibit l’estacionament. 
 
 

3.4 Circulació 
 
Desviaments 
 
La Rambla, descendent i ascendent: s'impedeix el trànsit per la Rambla. 



 
C. Carme: la circulació del carrer del Carme es desvia cap al carrer dels Àngels. 
 
 

3.4 Fitons 
 

El comandament de servei de la UT i la SCC han de preveure la retirada i/o obertura 
dels fitons situats en el recorregut de la processó. 
 
Retirada: 

- Pl. Sant Agustí. 
 
Obertura 

- C. Santa Anna. 
- C. Portaferrisa. 

 
 


