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Fins a mitjan anys 80, de tot el front portuari de Ciutat Vella i de la Barceloneta, l’ú-
nic espai públic lliure en contacte amb l’aigua era la plaça del Portal de la Pau. La
resta de molls estaven delimitats per una tanca contínua i plens de magatzems i edi-
ficacions per a usos portuaris.

El del Moll de la Fusta (1986) fou un dels primers projectes de grans dimensions,
i segurament el més complex, dut a terme per l’Ajuntament –en col·laboració amb
l’Autoritat Portuària– dins de la política de regeneració de la ciutat a partir d’una
estratègia de creació i renovació dels espais públics que l’administració municipal
emprengué arran de l’adveniment de la democràcia. Fou un projecte que per prime-
ra vegada permeté obrir a la ciutat un espai portuari, integrant uns espais públics de
grans dimensions davant la façana de Ciutat Vella. 

Pel que fa al Port Vell, el creixement del port comercial cap al sud, a partir del
desviament del riu Llobregat, va permetre alliberar-lo de les activitats portuàries
tradicionals. A partir del Pla Especial, fruit de la col·laboració entre Ajuntament i
Autoritat Portuària, s’hi creà un sistema continu de grans passeigs entre la ciutat i el
mar, amb un recorregut de 5 km de longitud que integra nous usos i transforma
totalment el paisatge portuari. Són uns nous espais que parteixen d’unes formes
d’interpretar i transformar la ciutat amb unes estratègies urbanístiques que conside-
ren el buit urbà com un bé primordial i històricament escàs a Barcelona. 

El Pla va permetre alliberar el Moll de la Barceloneta (1992) d’usos lúdics i
comercials i transformar-lo en un nou gran espai públic lligat al port i al barri, amb
la integració entre el passeig de Joan de Borbó i la façana portuària, la continuïtat
cap a la ciutat i el Moll de la Fusta, connectant-hi la Marina Port Vell i obrint el nou
passeig a l’skyline de la ciutat. Al Moll d’Espanya (1995), una península enmig del
Port Vell, s’hi concentraren tots els usos previstos pel Pla, i fou vinculada a la
Rambla i al Moll de la Fusta mitjançant la Rambla de Mar, primer pont urbà paisat-
gístic de qualitat sobre una làmina d’aigua a Barcelona. El Moll de Barcelona (2001)
completa el perímetre del Port Vell, amb espais públics que relacionen els usos
situats al World Trade Center amb la ciutat mitjançant un passeig obert a les vistes
del port. Finalment, el Moll de la Nova Bocana (2010, Pla Especial 2011) amplia el
sistema d’espais portuaris integrats a la ciutat. Els usos actuals es completaran amb
nous usos privats i públics, usos portuaris, una nova marina esportiva.
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