
RReeccuuppeerraacciióó  ddeell  ffrroonntt  mmaarrííttiimm::  llaa  ppllaattjjaa  ddee  llaa  BBaarrcceelloonneettaa
ii  llaa  cciiuuttaatt,,  11999955--22001122

Jaume Artigues i Vidal, arquitecte

La construcció del port de Barcelona als segles XV i XVI va ser l’origen dels dipòsits
i sedimentacions de la platja de la Barceloneta. Aquest espai va ser l’escollit pels
militars borbònics per a l’assentament del nou traçat d’aquest barri. El territori
guanyat al mar va ser ocupat per la prolongació dels carrers del traçat de Cermeño,
però després la platja de pescadors es veié afectada primer per la construcció de
drassanes, banys marins, fàbriques i instal·lacions portuàries, i més tard per la seva
conversió en un dels espais lúdics més populars de la ciutat, en obrir-se els Banys de
Sant Sebastià i un nombre elevat de negocis de restauració de temporada. Cap a
finals dels anys 60, el barri del Somorrostro va ser substituït pel traçat del primer
passeig Marítim que va conèixer la ciutat, una estructura elevada tres metres sobre
el nivell de la platja i que s’aturà en arribar als “xiringuitos” de la Barceloneta. Tots
aquests usos, situats dins de la línia marítimo-terrestre, eren concessions precàries
que acabaren de consolidar una gran barrera entre la Barceloneta i el mar i genera-
ren privatització dels espais, pèrdua del domini públic de la costa, degradació urba-
na i, en definitiva, una ciutat vivint d’esquenes al mar.

Per posar fi als deterioraments costaners, l’any 1988 es desenvolupà la Llei de
Costes, que considerà béns de domini públic la zona marítimo-terrestre. Això per-
meté al Ministerio de Obras Públicas y Medio Ambiente, a l’Ajuntament de
Barcelona i al Port Autònom, establir un acord per alliberar aquest territori costa-
ner. El primer resultat fou l’alliberament del front marítim del Poblenou gràcies a la
situació excepcional de Barcelona com a seu dels Jocs Olímpics del 1992. La platja
de la Barceloneta, però, no va ser abordada fins l’any 1995 amb la primera fase del
passeig Marítim de la platja de Sant Sebastià. Aquest nou passeig, situat a la cota del
paviment de la ciutat, enllaçant la Barceloneta amb l’antic passeig elevat, fou total-
ment reconstruït durant la segona fase del passeig Marítim del 2001. La tercera fase
es va dur a terme entre els anys 2008 i 2011, arran de la construcció de la Nova
Bocana del port, enllaçant la plaça del Mar amb el final del Port Vell i construint un
nou passeig a cota de platja, completant un recorregut urbà de més de 2 km de lon-
gitud entre el Port Olímpic i el Port Vell.

En conclusió, el passeig Marítim de la Barceloneta, com a espai públic, ha signi-
ficat una millora indiscutible per a aquest sector la ciutat. Un projecte realitzat en
un marc de col·laboració entre diverses administracions amb una forma d’interpre-
tar la ciutat i amb unes estratègies urbanístiques que han partit de considerar el buit
urbà com un bé primordial i escàs a Barcelona.
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