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Oportunitat I Impacte Urbanístic de la Implantació d’un Nou Espai Cultural

1. Introducció
Aquest document analitza la idoneïtat
de l’emplaçament d’un projecte de nova
edificabilitat i urbanització a l’àmbit de la
Nova Bocana del Port de Barcelona.
Es presenta com un conjunt d’observacions
i reflexions, que descriuen les funcions i
disfuncions de l’estat actual i les relacions
amb l’entorn immediat i el conjunt de la
ciutat.
L’estudi es fonamenta en consideracions d’ordre
urbanístic general d’acord amb les condicions
actuals de l’àmbit de contacte entre el port i la
ciutat. Es tracta de valorar qualitativament els
potencials d’un edifici més, dedicat a equipament
i serveis culturals i de restauració a la nova
bocana, avaluar la seva contribució a millorar
l’entorn i el seu impacte. Per a tal objectiu es
té en compte la situació actual de l’àmbit, amb
profusió de programes i activitats.
S’han tingut en compte els treballs i projectes
en curs i els esforços d’institucions, promotors,
tècnics i veïns per integrar diferents visions,
iniciatives i intencions. El document aspira a
contribuir al debat a partir de consideracions
de base urbanística general, no vinculants, que
són paral·leles als procediments administratius
2019 | MRdV | AGI

del planejament (Nota 1). En aquest sentit l’estat
de la tramitació urbanística i fases del projecte no
formaran part d’aquest conjunt de consideracions
.
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1.1 Objectius generals
El present treball té per objecte avaluar
l’impacte urbanístic de la implantació d’un
nou espai cultural al Port de Barcelona
tenint en compte els serveis pròxims i els
barris veïns. Es tracta d’una avaluació que
inclou propostes de posició alternatives i en
considera també la idoneïtat.
Aquest nou espai cultural es presenta en un edifici
d’ambició icònica, de 2900 m2 d’ocupació, en
quatre plantes sobre rasant i 27,50 metres d’alçada,
segons la documentació de la Tercera modificació
puntual del Pla Especial de la Nova Bocana
aportada per Port de Barcelona. Les expectatives
d’afluència poden estimar-se en l’ordre de
centenars de milers de visitants a l’any.
Barcelona és des de fa dècades referència com un
dels destins culturals més atractius del món i això
té a veure, entre altres, amb la qualitat de la seva
arquitectura i amb la valuosa xarxa de museus que
ofereixen col·leccions d’interès. Un interès que no
és únicament derivat de les peces que els museus
mostren, sinó també de la programació i activitats
d’aquests, convertits actualment en centres de
difusió cultural per a diferents públics. Els museus
de Barcelona són espais implicats als barris, que
han aconseguit encaixar en els teixits urbans que

els allotgen i que sovint col·laboren amb espais
de creació i biblioteques, centres culturals,
escoles i universitats.
La possibilitat d’incorporar a la oferta d’arts
plàstiques una selecció permanent d’obres
claus de segle XX, que pot complementar els
fons existents, és sempre una oportunitat. Un
nou museu, un nou espai dedicat a l’art és en
principi una excel·lent notícia. En aquest sentit
la proposta de la Col·lecció de l‘Hermitage a
Barcelona ofereix interès i es suma a la tendència
dels grans museus d’establir subseus a diferents
ciutats (Veure Annex A.1) . És imprescindible
tanmateix conèixer-ne el projecte cultural en
detall per poder emetre una apreciació completa.
L’avaluació urbanística necessitaria en aquest cas
d’un estudi econòmic sobre els costos, retorns
i externalitats del projecte i aquests no sembla
que puguin ser independents dels continguts
museografics i el programa de l’equipament.
Les condicions de compacitat i d’estructura
urbana complexa de Barcelona fan de
l’emplaçament, de l’accessibilitat i de
l’oportunitat d´establir sinergies amb altres
equipaments, un tema clau. Hi ha dues qüestions
a tenir en compte en la nova implantació:

D’una banda, la pressió que suporta tot el sector
litoral -i en concret tot l’àmbit de construcció
recent entorn de la Nova Bocana. D’altra banda,
la presència de nombrosos edificis de valor
patrimonial infrautilitzats en posició central i
articulats amb la xarxa de serveis culturals, que
poden ser activats.

8

Oportunitat I Impacte Urbanístic de la Implantació d’un Nou Espai Cultural

1.2 Consideracions prèvies
Sobre la posició, accessibilitat i seguretat,
relació en xarxa i sinergies potencials,
significat i ambició icònica del projecte
arquitectònic.
Respecte l’emplaçament hi han varies condicions
que semblen fonamentals i que convindria
valorar en relació a la posició d’un nou museu,
o altre equipament cultural que preveu gran
atracció de visitants:

S’ha de garantir l’accessibilitat. Un
equipament d’interès general no pot néixer
deslligat dels nodes de mobilitat de la ciutat. La
proximitat a la oferta de transport públic i al
sistema viari general és essencial.

És pertinent revisar l’experiència que la
implantació de noves col·leccions ha implicat
a Barcelona, i els seus efectes positius des dels
anys 70, quan han contribuït a recolzar una
transformació amb efectes urbanístics positius
per a la ciutat. L’exemple de les actuacions de
major èxit son aquelles que han aconseguit
encaixar ofertes complementàries en espais urbans
pròxims. Les sinergies entre diferents propostes
museogràfiques a Montjuic -Fundació Miró,
MNAC, CaixaForum, complementat pels museus
Arqueològic, Etnològic, Militar, Fran Daurel-, o
l’aposta de fer del carrer Montcada un carrer de
museus als anys 70’ -Picasso, Cultures del Món,
Art Precolombí, Maeght, Disseny, Tèxtil i de la
Indumentària-, són exemples pròxims.

A més d’aquestes dues condicions fonamentals,
convé tenir en compte altres condicions
complementàries:

Per multiplicar l’impacte positiu que una
instal·lació d’aquest interès pot oferir a la ciutat,
els possibles emplaçaments han de poder crear

S’ha de situar en una posició que no sigui
un cul de sac, no només per un criteri urbanístic
sinó per que és un tipus d’espai cultural que
necessàriament ha de complir condicions de
seguretat. L’accés dels equips d’emergències i
també l’evacuació simultània d’un nombre gran
de persones són factors de vital consideració.

2019 | MRdV | AGI

S’ha de relacionar en xarxa. Els retorns per a
la ciutat són majors quan els centres d’art i altres
equipaments culturals s’organitzen de manera
articulada, accessible i creant complicitats.
Un equip de rang global ha d’estar en xarxa i
formar part de l’entramat d’espais que ofereixen
cultura i activitats relacionades.
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sinergies entre les diferents ofertes pròximes que
ja hi són.
S’ha de dotar de significat. La profusió
d’arquitectures amb forta identitat, icòniques,
genera en un indret com el litoral un paisatge
d’incerteses, formalment desarticulat. Entre
aquestes apnees costaneres, la maritimitat apareix
a vegades com a anècdota (una gamba de dibuixos
animats, un gran peix volador de titani, un
transatlàntic d’oficines mineral, un gratacels que
simula un ganivet de peixateria...), però rarament
atén a les diferents condicions de marge de la
costa ni als usos i activitats que li són pròpies. La
col·lisió de volums, propiciada per una normativa
de volumetria específica (PGM 1976), que va néixer
com a ordenança pels polígons d’habitatge,
resulta aquí en un paisatge de tensió visual entre
llenguatges diferents. Alhora l’espai públic es torna
residual, al servei les peculiaritats dels edificis i
fragmentat, a les antípodes de la millor tradició de
l’urbanisme de Barcelona. Indrets com la bocana
estan saturats de geometries, volums, colors i
textures deslligades.
Barcelona ha viscut en els darrers anys l’aterratge
d’edificis amb forta ambició icònica: torres
d’oficines, recintes, hotels, pavellons firals i
palaus de congressos competint per fer-se un

lloc a la foto urbana i l’skyline. Se’n poden
discutir individualment les seves qualitats
arquitectòniques i el seu valor plàstic. Molts
comparteixen una magra relació amb el teixit
urbà menut que és el que en definitiva dóna
caràcter i suport a la vida de la ciutat.
S’ha d’aprofitar allò existent. En qualsevol
circumstància cal no oblidar l’existència de
nombrosos edificis patrimonials de gran
valor arquitectònic i construccions de serveis
infrautilitzats. Actualment hi ha també
nombroses construccions que allotgen funcions
en procés de canvi, qüestionables o susceptibles
de reforma. Alguns equipaments pròxims
estan en guaret, amb grans sales i instal·lacions
expectants. La urgència mediambiental i el sentit
pràctic prioritzarien la reutilització d’espais
disponibles més que la construcció de nova
planta.
Alguns exemples d’edificis pròxims i conjunts en
desús serien:
El format pels tres edificis a les portes del
Parc de la Ciutadella amb accés des del Passeig
Picasso: L’antic cafè-restaurant o Castell dels
Tres Dragons (Lluís Domènech i Montaner
1888) juntament amb l’Hivernacle i l’Umbracle,
formen un eix que enfila cap al Saló de Sant Joan

i acosta la plaça de toros Monumental en desús
des de 2011.
El Teatre Principal del Pla del Teatre de la
Rambla, (1602/1847 Daniel Molina), reutilitzat
per activitats de lleure nocturn diverses fins
recentment.
El recinte del Poble Espanyol, (Nogués,
Utrillo, Folguera i Reventós 1929), que conté
alguns edificis que podrien allotjar funcions
complementàries a les activitats turístiques
existents.
L’Imax Port Vell (Garcés 1995), és un edifici
blanc, sense finestres i en desús des de 2014,
un indicador de les dificultats que un volum
d’aquestes característiques pot presentar en la seva
integració a la ciutat. (Nota 3)
Un estudi sectorial permetria afinar el valor
patrimonial i la disponibilitat d’aquestes i altres
peces. En cada cas caldria avaluar dimensions,
accessibilitat i prestacions.
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1.3 Posició urbana dels equipaments destinats a l’art i la història a la Barcelona meridional. Anàlisi.
Una galàxia de centres de cultura amb tres
constel·lacions principals, alguns satèl·lits,
diferents capacitats i graus de saturació.
A Barcelona les arts plàstiques i els fons històrics
s’emplacen en una galàxia d’equipaments
distribuïts per un territori central que es pot
interpretar com a tres constel·lacions.
La primera, una constel·lació central, correspon
a l’eix de la gran via B de Cerdà, traduïda a la
postmodernitat com a seqüència d’equipaments
i espais públics al projecte “Del Liceu al
Seminari” (Clotet, Tusquets, 1980). Un itinerari
que actualment fila el CCCB (fundat l’any 1994,
470.000 visitant anuals), el MACBA (1995,
330.000), la Virreina (1984, 123.000), la Capella
de l’Hospital (1994, 57.000), l’Arts Santa Mònica
(1998, 49.000) i el Marítim (1941, 300.000).
Aquesta constel·lació central forma part d’un
sistema vertical vertebrador de la ciutat, una
espina dorsal de connectivitat històrica, que
experimenta moments de gran saturació des de fa
dues dècades. Les intervencions en l’espai públic
entorn aquest eix central han donat suport a
grans intensitats urbanes i han reclamat esforços i
despeses ciutadanes per estendre-la, reforçar-ne els
extrems i adequar-la als temps: des de les passeres
2019 | MRdV | AGI

de fusta del Port fins a la urbanització de la Plaça
Lesseps, que inclou la costosa urbanització del
Passeig de Gràcia, el projecte de les Rambles, i
les nombroses millores puntuals al Raval.
Els efectes desnaturalitzadors que provoca
aquesta saturació són difícils de revertir:
gentrificació dels residents històrics, desaparició
del comerç de proximitat, proliferació de
franquícies globals, banalització dels continguts
semàntics, sobreocupació de l’espai públic,
entorpiment del transport col·lectiu i la mobilitat
local, empobriment cultural i desafecció
ciutadana.
Els equipaments i noves connexions del Port
Vell en la reforma preolímpica semblaven poder
assumir un caudal important de visitants però
l’efecte gas del turisme pot arribar a saturar
també aquestes funcions i espais. L’Aquàrium és
l’atracció turística més freqüentada de la ciutat
(1995, 1.630.000).
L’eix central de Barcelona presenta una
superfície destinada a equipament, serveis i
sector terciari massa concentrat en comparació a
qualsevol altre barri i molt superior respecte les
ciutats de l’entorn geogràfic. En canvi, el migrat
teixit residencial és escàs i fortament sol·licitat
pel turisme.

A llevant i a ponent de la constel·lació central,
en canvi, la pressió turística és menor i les
oportunitats de sinèrgia, potser més interessants
(veure annexes, Més Rambles):
La segona, l’acròpolis de Montjuïc, recull Casa
Ramona-CaixaForum (2002, 860.000), el Pavelló
Alemany de l’Exposició de 1929 (reconstruït
el 1985, 86.000 visitants) el MNAC (reformat
el 1985, 890.000 visitants), l’Etnològic (1973,
60.000), l’Arqueològic (1935, 40.000) la Joan Miró
(1975, 350.000) i la Fundació Fran Daurel al Poble
Espanyol (2001, 220.000).
L’acròpolis noucentista de Montjuïc, transformada
al llarg dels anys en un veritable clúster de museus
es troba recolzada per un seqüencia comparable
d’espais dedicats a les arts escèniques i en una
situació expectant. Està pendent d’enllaçar bé amb
el Poble Sec, Sant Antoni i el Raval, i participar
de la oferta de mobilitat futura. La recuperació de
l’estació del Morrot com a intercanviador clau del
sistema ferroviari oferirà una accessibilitat inèdita.
La possibilitat de pacificar l’entrada sud a la
Ronda Litoral i enllaçar la Marina del Prat Vermell
amb els carrers orfes del Poble Sec és també la
oportunitat d’integrar edificacions que avui no
acaben de casar (Terminal Balears, Stella Maris,
Agència Tributària, Institut de secundària Consell
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de Cent) i entroncar amb el Paral·lel i el Moll de
la Fusta. (Nota 2)

Un dels mapes de 136 ciutats realitzats a partir de fotografies (dades
recollides entre 2010 i 2013 a partir de Mapbox i Twitter data de Gnip).
Punts blaus corresponen a fotografies realitzades per locals. Vermells a
fotografies de turistes. Grocs espais on fotografien els dos grups.

Eric Fiher Artista, cartògraf
Locals and Tourists
Barcelona

La tercera constel·lació, a llevant, contindria
el MUHBA(1943, 550.000 ), el Museu Picasso
(1963, 980.000), El Museu de Cultures del
Món (2015, 60.000), El Marés (1948, ampliació
1970, 55.000) i El Born (2013, 1.090.000), entre
altres centres, arxius i galeries. La seqüència
d’equipaments i espais públics que acaba al
Born podria reforçar una Estació de França
ampliada, de terminus en passant (com Waterloo
Station) i servir d’argument per connectar la
Barceloneta amb l’Eixample pel Saló de Sant
Joan, desmuntar el tap que es el Zoo i potenciar
una futura transformació de la Ronda Litoral en
un passeig urbà més cívic.
Els defensors d’un equipament cultural de rang
general pel barri de la Barceloneta podrien
veure satisfeta la seva ambició en condicions
de connectivitat i seguretat adeqüades. La
proximitat de tren, metro i una artèria viària
important, i la disponibilitat d’espai públic
abundant en els antics terrenys del Gas
acompanyen els arguments d’una possible
implantació en aquesta posició.
Una quarta constel·lació que podria sostenir el

funcionament d’un equipament cultural a la seva
òrbita és la que emergeix de la Rambla Prim a Sant
Martí. Es tracta d’una avinguda que acompanya
als barris de muntanya del Nord de la ciutat, els
sectors de rendes més baixes i tradicionalment
pitjors connectats, fins al mar. Dues peces de
gran volum i geometries decidides -el Centre de
Convencions i el Museu Blau- formen un sistema
binari amb gran potencial. L’àmbit central pròxim
del Poble Nou, en plena transformació i millora, on
estan sorgint iniciatives culturals més innovadores,
suma a aquest sistema.
Satèlits
Als municipis de l’àrea metropolitana també hi
ha espais d’extraordinari interès. La densitat dels
equipaments és menor però ofereixen bones
connectivitats i insòlites condicions paisatgístiques.
L’entorn de la Tecla Sala de l’Hospitalet de
Llobregat amb un districte cultural emergent.
L’àmbit de les Tres Xemeneies, entre els ports
esportius de Badalona i Sant Adrià, un valor del
patrimoni industrial inqüestionable, pròxim al parc
del Besòs i en un paisatge litoral d’extraordinària
bellesa.
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2. Avaluació urbanística de la implantació d’un nou espai
cultural a l’àmbit de la Nova Bocana.
2.1 Dues mirades, des del Port i des de la
Barceloneta.
L’any 2006 es va inaugurar la Nova Bocana
del Port de Barcelona. L’obra d’enginyeria
tenia per objectiu afavorir la fluïdesa del tràfic
marítim portuari optimitzant els recorreguts
i la renovació de l’aigua. El Pla Especial
de la Nova Bocana impulsà la construcció
d’un gran hotel, un aparcament soterrat i
la urbanització de l’entorn. Es tracta d’una
transformació que ha incorporat altres edificis
comercials i que ha canviat la fesomia física i
humana del paisatge litoral de la ciutat.
La implantació d’una nova volumetria i
activitat ha de considerar, com a mínim, la
perspectiva des de les lògiques de la gran
maquinària portuària i també la visió des
de l’escala menuda de la vida diària, de les
persones.
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El Port de Barcelona és el primer port de la
Mediterrània en creuers amb més de tres milions
de creueristes i amb un creixement del 12%
anual. Aquesta condició afecta directament als
barris que hi llinden. També és el quart port
de mercaderies. Però el port és molt més que
una màquina logística. Ha tingut i té un paper
fonamental en el desenvolupament de la ciutat
i en la seva memòria colectiva. La reivindicació
de la maritimitat de la ciutat i de la seva condició
litoral a la primera Democràcia cala fort en la
identitat col·lectiva: la relació de la Barceloneta
amb l’aigua, la recuperació de les platges es fan
possibles gràcies a l’ampliació del Port logístic
i industrial al sud de la Metròpoli i l’obertura
ciutadana al Port Vell. Tocar l’aigua a Barcelona
podia fer-se fins aquell moment de dues
maneres: a les escales de Las Golondrinas, un
retall presidit per la rèplica de la carabela Santa
Maria sobre una làmina d’aigua bruta. L’altra
manera era acostar-se als banys de la Barceloneta
o més enllà, al Somorrostro, platges de quitrà i

osssos de sípia.
El Port és un gran intercanviador ciutadà. En el
cas de Barcelona, per la seva posició de radical
centralitat protagonitza operacions d’enorme
trascendència en la mobilitat. La ciutat funciona
quan es posa d’acord amb els diferents actors que
hi intervenen, especialment els grans operadors
que administren els intercanvis de persones i
mercaderies. És quan Barcelona s’entén amb
els grans agents del moviment, quan opera en
sintonia, quan s’hi equilibren desitjos i necessitats,
demandes i oportunitats, drets i deures de les
xarxes viàries i ferroviàries, de l’aeroport i del
seu gran sistema portuari, quan es fa possible
imaginar-ne un futur de sostenibilitat, progrés i
equitat.
La Barceloneta, amb 14.739 habitants (2018) i
una superfície d’aproximadament 13 ha, té una
densitat neta de 1088 habitants per hectàrea,
una de les més altes de Barcelona. Juntament
amb Sant Carles de la Ràpita, San Fernando de
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Cadis i Georgetown a Menorca, representa un
dels creixements urbans més ben definits de
l’urbanisme de la segona meitat del segle XVIII.
El seu traçat, amb modificacions puntuals, es
manté durant més de tres-cent anys.
El barri s’assenta sobre les sorres acumulades per
les rieres del pla de Barcelona a l’illa de Mayans i
rere l’espigó del segle XV. Una graella ortogonal
organitza el barri de cases de 10x10 vares
(8,35x8,35 metres aproximadament), i carrers
de 8 i 9 vares. Es tracta d’un teixit que s’ha anat
densificant a partir del segle XX i transformant
el que era un barri pescador de cases unifamiliars
de planta baixa i pis en un barri complex i mixt
d’edificis de planta baixa i tres, quatre o cinc
plantes, amb excepcions de major alçada. La
repetició d’aquests carrers atorga una baixada de
les densitats brutes a 136 hab/ha, el que el situa
com a un barri confortable en relació a aquesta
dada.
La població estrangera a la Barceloneta té
una presència del 42%. La presència massiva
de turistes i la pressió sobre l’habitatge han
desequilibrat en les darreres dècades el seu
caràcter. Nogensmenys, aquest barri popular
i viu segueix sent actualment, quan el cotxe
disminueix la presència als seus espais públics, un

barri actiu i atractiu, amb una piràmide d’edat
ampla en les edats compreses entre 25 i 65. La
direccionalitat dels carrers cap al mar ofereix
vistes i bona ventilació. Les tipologies actuals
que sovint són derivades de la casa de pescadors
original -d’uns 140m2 al quart de casa de 35m2ofereixen solucions enginyoses i pràctiques
per a l’habitatge, residències i alguns serveis i
dotacions contemporanis. En la mesura que el
carrer forma part de la casa i que les alçades no
superen les 3-4 plantes, les condicions ambientals
són òptimes.
És precisament la posició privilegiada d’aquest
triangle i la seva condició de península el que
la dota d’un extraordinari atractiu urbanístic
però també amb certes dificultats de integració i
equilibri amb l’entorn.
El barri queda segmentat per la Ronda, deslligat
de la ciutat per la centralitat frustrada del Pla de
Palau i el propi Port Vell . Queda allunyat tant
dels barris de llevant (Poblenou, Vila Olímpica)
com dels equips i parcs pròxims (Ciutadella,
Born, Passeig Sant Joan) o dels barris de la Vila
Nova de Santa Maria del Mar i altres barris de
Ciutat Vella.
Les dimensions dels recintes que s’hi han
anat instal·lant, de les tanques i equipaments

d’hostaleria més recents, el nou port de iots de luxe
i els restaurants exclusius associats contribueixen a
l’efecte de discontinuïtat. La gran afluència d’una
estacionalitat que abasta quasi nou mesos a l’any
pressiona definitivament aquest barri.
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2.2 Impacte d’un espai cultural a l’àmbit de
la Nova Bocana
Els criteris s’articulen entorn als següents temes:
a-Condicionants respecte l’entorn i barris pròxims.
b-Mobilitat, accessibilitat, transport públic i privat.
c-Paisatge, relacions visuals, condicions de marge.
d-Espai públic, continuïtat, permeabilitat i
dimensió.
e-Sostenibilitat, impacte ambiental, dinàmica litoral
i inundabilitat.
f- Sinèrgies amb altres enclaus culturals.

2019 | MRdV | AGI

a-Impacte i condicionants respecte l’entorn i
barris pròxims.
L’obertura de la nova bocana va proporcionar
l’ocasió per transformar el port amb volumetries
i programes d’ambició notable. Es tracta d’una
transformació que ha aportat a la ciutat obstacles
paisatgístics, icones arquitectòniques i una
sobrepressió en l’activitat turística d’efectes
negatius als barris adjacents.
L’emplaçament d’un equipament cultural de
rang global i expectatives d’afluència elevades
a l’àmbit de la Nova Bocana presenta aquí cinc
problemes estructurals que són de difícil
solució:
1. En primer lloc, la condició de cul de sac. Es
tracta de l’extrem sense sortida, el final d’una
punta litoral, una península antròpica de forma
triangular que conté el barri de la Barceloneta, de
la qual surt una barra portuària amb una vialitat
de caudal ajustat. La distància des de l’últim
edifici del barri fins a la posició proposada és
de 1000m. El pas per davant l’hotel W no està

resolt. Aquesta posició respecte el vèrtex i les
dimensions físiques del viari comprometen tant
l’accés dels serveis d’emergències com l’evacuació
de les persones en cas d’accident, inundació,
incendi o altres contingències.
2. En segon lloc, la sobreedificació terciària
a la que està sotmès el sector en un entorn on
la construcció és ja excessiva. Es tracta d’un
dels enclavamentss de màxima edificabilitat a
Barcelona. Marina Vela té un sostre actual de
41,983 m2 sobre rasant, és a dir sense comptar
soterranis, i una superfície total de 47.908 m2.
Tanta volumetria genera unes obstruccions sobre
l’espai que fan difícil l’accés a l’aigua i en limiten
les vistes.
Hi ha a banda dos factors mes a considerar:
-la presència de vells edificis vinculats al port,
d’escala i dimensió adequada als molls i a l’entorn,
amb poca utilització.
-la construcció recent d’un gran edifici de serveis
al llarg de l’espigó que curulla encara més el lloc.
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3. En tercer lloc, la saturació d’activitat. Tant
de passejants com la derivada dels usos existents
vinculats a l’hotel, al centre comercial de la bocana
i a les activitats pròpies del port, a les cues del
telefèric -Torre d’Altamar, a l’equipament esportiu
del Club Natació Barcelona i l’Atlètic Barceloneta
i a la pròpia platja, d’ús privatiu a la banda annexa
a l’hotel. Les fires, circs i carpes, estands, kioscs,
venda ambulant i altres activitats comercials
que s’instal·len prop de l’aigua posen els espais
públics pròxims al límit de la seva capacitat. En
aquestes condicions no sembla raonable afegir
un nou equipament de rang global i expectatives
d’afluència elevades. (Veure Arriba manteros, abajo
Ferraris. fotografia A.Gimenez, 2015)
4. En quart lloc, la gentrificació. El barri
experimenta una pressió intensa del turisme que
se superposa a la inversió immobiliària de grans
tenidors. En conseqüència acumula greus dèficits
d’habitatge assequible, monocultius comercials
aliens i dissolució d’elements de convivència i
integració. El mercat expulsa una població que
no té alternatives pròximes d’habitatge de renda
controlada i es veu sotmesa a un encariment de
productes i serveis bàsics.
5. En cinqué lloc, la inundabilitat. La crisi

climàtica, els canvis produïts per l’augment de les
temperatures i els derivats de la pujada del nivell
de l’aigua pronostiquen dinàmiques litorals amb
un increment de la severitat i freqüència dels
temporals.

compacitat urbana ha de garantir que té o pot
tenir l’accessibilitat resolta en transport públic,
i que pot formar part d’una xarxa d’enclaus
enllaçats de tal manera que no entorpeixi la
mobilitat general de la ciutat.

b-Mobilitat.

2. El vianant que vol accedir a les platges de
Sant Miquel i Sant Sebastià comparteix espai
públic amb bicicletes, d’ús personal o en grups de
visitants, tricicles turístics, patinets motoritzats de
propietat i de lloguer i altres ginys. Un espai limitat
que conté mobiliari urbà i altres obstacles fixes,
terrasses de bar, edicles, xiringuitos, superfícies
destinats a la venda ambulant i motos en vorera.
S’hi han detectat tres colls d’ampolla: a Plaça del
Mar amb Pescadors, a Passeig de Joan de Borbó
amb els carrers Escars i Judici i també a les
sortides dels clubs esportius.

Les conseqüències derivades d’un potencial
increment de la mobilitat a l’àmbit mereixen
un estudi sectorial, però avançarem que les
dotacions de transport privat i col·lectiu són a
hores d’ara clarament insuficients:
1. L’emplaçament proposat pateix d’una baixa
connectivitat amb els mitjans de transport
col·lectiu. Les línies existents de metro i
ferrocarril queden lluny dels rangs estàndard
d’eficiència i confort de l’usuari. La parada de
metro més propera, Barceloneta L4 es troba a
1,900 metres de distància.
L’autobús és l’únic mitjà d’accés en transport
públic a la bocana. Les exigències dimensionals
d’aquest transport afegeixen tensió a les ajustades
seccions viàries existents. Les línies V15 i V19
haurien de forçar la secció i les freqüències de
pas per donar servei a les dotacions proposades.
Qualsevol nou equipament en condicions de

3. Les distàncies a les grans artèries rodades també
són notables, més de 2300 m fins a l’accés de la
Ronda. L’àmplia oferta d’aparcaments existents
més enllà del barri i cap a la bocana, entorn de 750
places a l’hotel W, més de 500 a la plaça de Mar i la
disponibilitat d’aparcament de superfície fomenten
l’accés en vehicle privat i multipliquen els efectes
negatius àmpliament debatuts i coneguts de la
circulació motoritzada. La mobilitat privada, si es
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té en compte que la necessària pacificació de la
circulació a Joan de Borbó s’aplicarà en un termini
pròxim, veurà complicat l’accés a l’equipament de
cotxes i autocars.
L’addició de qualsevol activitat que representi el
moviment de centenars de milers de persones en
l’emplaçament proposat no sembla assumible sota
les condicions actuals.

i privats en l’àmbit del litoral.
En el cas d’un nou edifici a la Nova Bocana,
tant la visió llunyana com la visió pròxima es
veurien clarament afectades per la nova icona.
En definitiva, l’accés al paisatge compartit podria
quedar compromès per la posició, dimensió,
forma i pell de l’edificació proposada.
d- Espai públic.

c-Paisatge.
El paisatge dels ports és un contrast entre
les grans superfícies buides, perfectament
horitzontals, dels molls on s’estiba i els artefactes
mòbils -grues, vaixells, veles i altres elements de
gran verticalitat. Lo vertical és mòbil, l’horitzontal
és fixe. Pot semblar una imatge nostàlgica però no
tenir en consideració aquesta dualitat ha contribuït
a desfigurar molts espais portuaris i fronts
marítims urbans contemporanis. (Veure annexos:
5.2 La transformació de Barcelona a llevant).
L’accés al mar de Barcelona ha estat un dels
encerts de la ciutat des de la primera democràcia,
fruit d’un pacte de generositat i complicitat entre
el Port i la Ciutat. Veure i tocar l’aigua, reforçar la
maritimitat i el caràcter mediterrani de la ciutat, ha
de formar part dels programes i inversions públics
2019 | MRdV | AGI

Les dimensions de l’espai públic annex a
edificis singulars o de grans dimensions, com
històricament s’ha produït a les ciutat europees,
han de ser generoses i suficients per poder
desplegar-hi les funcions derivades de l’activitat
que acullen. El vestíbul urbà, l’avantsala, l’atri,
el saló o parvis són espais oberts de domini
públic, que s’estenen fins els peus d’edificis
monumentals, davant, darrera i al seu voltant i
faciliten la transició entre les mobilitats passants
i les vinculades a l’activitat. L’equipament urbà,
sigui de mobilitat, educatiu, sanitari, religiós,
comercial o cultural requereix d’espais públics
adjacents que ofereixin condicions de dimensió,
qualitat, mixticitat, accessibilitat, seguretat
i perspectiva de gènere suficients. Quan les
afluències potencials són grans, o quan aspira

a un rang superior al local, aquests requeriments
haurien de complir nivells d’exigència màxims.
L’espai que envolta la proposta no forma part
d’un teixit urbà ni presenta la barreja de funcions
-habitatge, petit comerç- exigible a una veritable
plaça. Les condicions actuals de l’espai públic
a la nova bocana, amb projecció d’ombres
d’una edificació de dimensions extraordinàries
i la col·lisió de diferents formes, en fan difícil
l’habitabilitat. L’esmicolament i les geometries
trapezoïdals dels buits conformen un espai públic
residual i escàs, amb importants discontinuïtats.
L’aparició de rasants injustificades interromp els
fluxos i, ja a hores d’ara, fragmenta aquest espai.
La imatge d’una urbanització realitzada en
diferents moments amb criteris i materials diversos
ofereix a la bocana el risc d’un escenari banal, una
postal de resort, aliè a la tradició de la urbanització
local.
Es valora l’esforç tècnic per millorar les diferents
situacions de marge i la relació de l’edificació amb
l’entorn, però queden dubtes seriosos sobre la
integració del projecte en l’escenari immediat.
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e-Sostenibilitat i impacte ambiental.
L’avaluació del projecte des de criteris climàtics
condueix a dues consideracions:

2.3 Alternatives i ubicacions possibles.
Quatre escenaris

En primer lloc, els estudis de dinàmica litoral i
inundabilitat de Barcelona, que acompanyen el Pla
Estratègic dels espais litorals de la ciutat (BR 2016)
preveuen una situació on el nivell del mar pujaria
de 1 a 2m i la freqüència i severitat dels temporals
s’incrementa de manera significativa en els propers
anys (Veure annex 2, Interpretació i Síntesi de
la Reflexió Estratègica del Litoral). Aquesta
situació pot fer dubtar sobre la idoneïtat de tenir
concentracions de públic i obres d’art de valor
incalculable en posicions sotmeses a inundabilitat
freqüent i onades de dimensions inèdites.
En segon lloc, una nova edificació implica
quantitats d’emissions, generació de residus,
despesa energètica i, en definitiva, un impacte
ambiental considerable. Reduir, reciclar i reutilitzar
seguint els protocols i recomanacions dels
acords internacionals contra la crisi climàtica és
especialment important en aquest lloc. El llegat
d’aquest impacte a les generacions futures hauria
de garantir que no se n’hauran de fer càrrec.

Arriba manteros, abajo Ferraris. fotografia A.Gimenez, 2015
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01
Moll de Sant Bertran, jardins de Costa i Llobera
Els Parcs de la Primavera, del Migdia i del
Mirador, el de Joan Brossa, el jardí mediterrani
de Mossèn Jacint Verdaguer, el Jardí Botànic, etc.
abracen la Mola de Montjuïc. Un embolcall que
va des dels accessos de l’exposició del 29 i les
escales mecàniques olímpiques fins a la vessant
assolellada, amb la magnífica col·lecció de cactus
i suculentes de Costa i Llobera. El sistema vegetal
que inicia Forestier acompanya una seqüència de
museus que formen un important conjunt cultural
de la ciutat.
L’emplaçament proposat, a recer de l’Hotel
Miramar i pròxim al World Trade Center
consolida, juntament amb les imponents
arquitectures portuàries de la Aduana, l’agència
tributària i l’extraordinari gòtic civil del Museu
Marítim de les Drassanes un conjunt urbà
perfectament connectat per la Ronda Litoral i
el Metro, amb una estació de tren històrica i la
connexió ferroviària expectant entre el Morrot i
l’estació de França. L’enclau és accessible des del
Passeig de Josep Carner, la Carretera de Miramar i
un passeig Litoral en curs d’adaptar-se a les noves
demandes de la mobilitat urbana i es nodreix de la
profusió d’espais dedicats a les arts escèniques i el
lleure del renovat eix del Paral·lel, en contigüitat
amb la Ciutat Vella de Barcelona i connectat
2019 | MRdV | AGI

amb la Mediterrània mitjançant tres terminals
portuàries, de transport marítim regular i de
creuers. Un emplaçament que seria contigu al
conjunt d’espais culturals de Montjuïc i Santa
Monica (parada Drassanes, línia verda-3).
El programa es pot disposar en una peça
edificada de nova construcció i incorporar el
patrimoni industrial dels magatzems del vial
del port que, per dimensions, proporcions i
qualitat arquitectònica podrien allotjar activitats
complementàries. Per últim, es tracta d’una
posició de frontissa esplèndida respecte a les
vistes sobre el port i la ciutat .

02
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02
Parc de la Barceloneta. Gas Natural
La implantació del nou equipament museístic
al Parc de la Barceloneta té unes condicions
d’accessibilitat bones respecte als carrers i teixit
del barri. És una ubicació arrecerada, en l’àmbit
del litoral, contigua al complex d’investigació i
de recerca del Campus Mèdic de l’Hospital del
Mar, i a l’edifici emblemàtic del Gas Natural
Fenosa. Es situa en continuïtat amb el teixit de
la Barceloneta, a la vora de l’escola i ben enllaçat
amb el mercat i la plaça central on s’implanten els
equipaments fundacionals del barri. D’altra banda
es troba també molt proper al Museu d’Història de
Catalunya i al front del Passeig de Borbó a través
dels carrers de Balboa i Ginebra, pacificats .
L’acompanyarien equipaments d’escala menor
però importants com la Torre del Sol o la Torre de
les Aigües, o l’escola Joan Salvat Papasseit i estaria
pròxim als hotels i les noves activitats ciutadanes
del Port Olímpic.
També és rellevant la proximitat del Museu Born
centre de Cultura i Memòria, un dels que té major
nombre de visitants de Barcelona, i dels edificis
modernistes construïts al 1888 per l’exposició
Universal, especialment l’Umbracle, l’Hivernacle
i l’antic Restaurant anteriorment Museu de
Zoologia, que en cas de reactivar-se podrien
complementar l’oferta cultural.
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Aquesta ubicació està pendent de superar,
mitjançant un sistema de passos, la platja de vies
de França, donant accés a la Ciutadella, saltant
també el cinturó litoral i enllaçant amb l’eix
de Passeig de Sant Joan recentment renovat.
La prolongació del carrer Cermeño i el Carrer
Salvat Papasseit a la Barceloneta a través del Zoo
recuperen l’històric enllaç per sobre les vies que
es va construir el 1888 per l’Exposició Universal.
Però l’impacte positiu més important d’aquesta
ubicació te a veure probablement amb la millora
de la mobilitat que comportarà la recuperació
de l’Estació de França com a important pool
ferroviari, ampliant la seva connectivitat,
enllaçant amb Morrot i organitzant una nova
estació de Rodalies que permeti despressuritzar
Espanya i Sants. Així mateix les estacions de la
línia groga (4) Barceloneta i Ciutadella el Metro
es troben a una distancia fàcil, d’uns 400 m. La
previsió possible d’enllaç de les línies 3(verda)
i 4 (groga) ofereixen una connectivitat màxima
a aquest enclau amb una relació òptima amb el
litoral. La xarxa de bus exprés garanteix també
una accessibilitat còmoda a tota l’àrea.
L’ocupació sobre el parc de la Barceloneta podria
quedar compensada per la desaparició d’algunes
peces edificades del parc Zoològic.
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03
Fòrum. Rambla Prim
L’equipament remataria els cinc kilòmetres de
platja de Barcelona, exercint de punt d’inflexió
sobre la Plataforma de les foques cap a la
magnífica zona de banys del Fòrum i operant en
companyia del gran centre de convencions de Fira
i l’impressionant Museu Blau. Un emplaçament
que permetria reforçar la quarta constel·lació
cultural del Poble Nou i tota l’àrea 22@ en procés
de creixement intern i transformació.
L’equipament exerciria de detonant per al
desenvolupament d’un barri marítim de nova
creació, connectat per un sistema d’autobús o
tramvia H2O, i la pròpia Ronda Litoral que ha
d’imaginar-se aviat com una gran avinguda cívica.
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04
Tres Xemeneies. Llevant
La urbanització del Besòs, l’espectacular
transformació d’un dels rius més contaminats
de Europa, ha resultat en un dels espais de
lleure més reeixits de l’àrea metropolitana. La
proximitat de la implantació proposada al Fòrum
i als port esportius de Sant Adrià i de Badalona
n’incrementen l’interès. L’accessibilitat està
garantida amb tramvia, una xarxa pendent de
recorrer des de Zona Universitària fins a Badalona
unint-se a la Diagonal, pel Ferrocarril i per la xarxa
de busos local i l’exprés.
Els projectes en curs preveuen la relació de
les deus lleres, la construcció de nous ponts i
l’arranjament paisatgístic dels fronts fluvials, en
una millora definitiva de l’accessibilitat transversal
i la qualitat urbanística del lloc.
La impactant presència de les tres xemeneies de la
central tèrmica, un dels monuments metropolitans
més atractius, pendent d’incorporar nous usos, és
una oportunitat única per un nou equipament que,
com aquest, té un interès de gran abast.
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3.Reflexió oberta.
La iniciativa privada en un espai públic ha de
generar el retorn corresponent a la inversió i
l’esforç que la ciutat hi ha posat. D’aquí i en
relació a la idoneïtat urbanística d’un nou espai
cultural a la Nova Bocana del Port de Barcelona
se’n desprenen les següents conclusions :

3. Respecte al Programa

1. Respecte a l’Emplaçament

Malgrat les ciutats són sovint acceleració,
controvèrsia i acumulació de diversitat, cal no
oblidar que tenen una estructura interna, una
gramàtica i una tradició urbanística.

La proposta d’ubicació d’un nou espai cultural a
la Nova Bocana del Port de Barcelona presenta
dificultats des del punt de vista de la seguretat,
accessibilitat, mobilitat, espai públic, condicions
paisatgístiques, sostenibilitat i relació amb el seu
entorn. El funcionament en xarxa amb altres
museus i espais culturals és indispensable. Hi ha
alternatives de posició en millors condicions.
2. Respecte a l’Edifici
Una col·lecció d’art de valor incalculable necessita
un espai adequat i pot justificar un edifici de nova
creació, no necessàriament icònic. Tanmateix
l’abundància de patrimoni arquitectònic expectant
a la ciutat de Barcelona faria recomanable una
solució mixta entre la nova planta i la rehabilitació.
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La col·lecció de l’Hermitage a Barcelona pot ser
una oportunitat si els continguts expositius i el
projecte museogràfic s’ajusten a les necessitats de
la ciutat.

Les propostes que millor han encaixat a
Barcelona en les darreres dècades i que més
han contribuït a la millora dels seus barris són
aquelles que han aconseguit adaptar les seves
dinàmiques als temps i processos més pausats
de la ciutat. Tots els grans projectes necessiten
prudència, maduració i consens.
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Nota 1
Antecedents i consideracions relatives als
documents, plans i projectes precedents.
De la 3a Modificació puntual del Pla Especial de la
Nova Bocana del Port de Barcelona fa una avaluació
general del conjunt. Se’n destacarien les següents
consideracions :

– Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, va fer les
següents valoracions respecte el Projecte Projecet
Bàsic d’un Edifici Aiíllat (Museu Hermitage
Barcelona) per a una Concessió Portuària, per tal
de construir un edifici de nova planta dins l’Àmbit
de la Nova Bocana de Barcelona en clau:1a/31.3b
al municipi de Barcelona.

1- Respecte a la continuïtat i qualitat de l’espai
públic, reclama la “necessitat de dotar de continuïtat
l’espai públic millorant els criteris de seguretat, gènere
i quotidianitat dels recorreguts, evitant passos estrets,
racons o culs de sac. Implicar els edificis públics en el
control i vitalitat dels espais lliures adjacents de nova
creació, relacionant cotes d’espai públic i plantes dels
edificis., i racionalitzar l’ocupació i minimitzar les
interrupcions de l’espail ’espai públic degut a les rampes
d’accés als aparcaments.”

Les conclusions respecte a la Qualitat
arquitectònica i urbanística en relació a la
implantació, integració i accés al conjunt fan
referència a:

2- Respecte a la volumetria apunta “la necessitat
de tenir una visió volumètrica i arquitectònica de conjunt.
No agregar nous edificis als ja existents com elements
autònoms independents, si no buscant la complicitat i
relació entre ells i l’espai públic” .
En el seu moment la Direcció de Model Urbà
del Departament de Projectes Urbans, depenent
de la Gerència Ad. d’Infraestructures i Mobilitat

A- l’adaptació amb l’espai públic que l’envolta:
argumenta que “no resulta suficient, per assegurar una
integració correcta amb l’entorn”.
B- la formalització del projecte presentat: planteja
la dificultat de “contrastar el fort caràcter formal de
l’edifici proposat amb la resta d’objectes arquitectònics
singulars que ja polaritzen l’entorn” i puntualitza que
“és un edifici que s’aprofita de la topografia urbana i
eixos on s’implanta, però opta per evadir- se de la resta
d’edificacions i de l’àmbit que l’envolta i la ciutat on
s’emplaça”. Considera que “la Nova Bocana és la seva
entrada des del mar, hauria de ser possible que el conjunt
“no esdevinguin una sèrie d’ autòmats agregats”.
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3-Respecte a l’aparcament: qüestiona “el compliment
de places gràcies als grans aparcaments ja existents en
la zona”. Una consideració que actualment i
donades les condicions de crisi climàtica i les
iniciatives ciutadanes per acomplir els acords de
Paris en marxa arreu hauria de ser dràsticament
revisada en el sentit de prohibir edificis públics
amb aparcaments a àmbits centrals, no només
portuaris.
4- Respecte a les relacions amb la Barceloneta:
proposa “potenciar més els espais tallers o inclús espais
de “connexió de ciutat” com espais amb més capacitat
d’establir vincles amb el teixit associatiu del barri o bé
vinculant-se més amb l’edifici d’equipament adjacent per
tal d’establir sinèrgies.”
5- Respecte a la mobilitat generada: qüestiona els
efectes directes “per aquests més d’un milió de visitants
que preveu acollir” i fa una reflexió general doncs
“els flux viari (autocars) i de vianants que es generarà en
el Pg. Joan de Borbó pot suposar saturar encara més la
via i trencar definitivament el lligam entre el Port Vell i
la Barceloneta, (el barri més pressionat pel turisme de la
ciutat ), ja de per si fràgil, aïllant-lo encara més del districte
i contribuint al desarrelament del Port Vell de Ciutat
Vella”.
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Nota 2
L’enllaç ferroviari França-Morrot, juntament
amb la connexió Línia 3 DrassanesLínia 4 Barceloneta suposa una inversió
menor (minúscula en comparació a altres
infraestructures de mobilitat col·lectiva recents)
que ofereix l’oportunitat de descongestió del
sistema actual i noves combinacions per al
transport sostenible de persones i mercaderies en
tots els rangs de distància.
Nota 3
Rehabitar, la casa, el carrer i la ciutat. Barcelona com
a cas d’estudi. Habitar, grup de recerca, segona
edició, UPC- Recercaixa 2010
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4. Plànols

34
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Infraestructures desapagudes
Espai guanyat al mar
Nova Edificació

Evolució sintètica del Litoral de Barcelona s. XX

36

2006 nova bocana
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1992 port olímpic
740 amarradors

2003 port fòrum

210 amarradors

2005 marina de badalona
643 amarradors

La Forma del Litoral actual: Batimetria i Proteccions

38
Tetuan

Jaume I
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Tren

Metro

Mobilitat col·lectiva existente: ferrrocarril metro i tram

600 m

400 m

40

H14

D20
V5

V3
V19
V15
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V21
V23

V25
V31

V29
V27
H16

Nou Bus

V33

Tram

Bus

Horizontal
Vertical
Diagonal
Nou Bus

Mobilitat col·lectiva existent en superfície Tram i Bus

42
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Carrils Bici
Vies Ciclables
Ronda Bicing
Parades Bicing
Parades Bicing Elèctriques
Carrilis Bici Nous
Autovies Ciclistes

Noves Mobilitats: bicicletes, patinets i altres ginys
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Museu del Futbol Club Barcelona 1.730.335
L'Aquàrium 1.631.108
El Born Centre de Cultura i Memòria 1.080.079

02
03
04
05

Palau Robert
La Pedrera

Museu Nacional d'Art de Catalunya. MNAC 891.346
CaixaForum 863.605
Castell de Montjuïc 831.210
Museu d'Història de Barcelona. MUHBA
Zoo de Barcelona 785.992
Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona. CCCB 465.638

07
08 09
10
11
12
13
14
15
16

Fundación Fran Daurel 218.790
Palau Güell 205.169

Casa Vicens

Museu de la Xocolata 132.758
Museu d'Història de Catalunya
La Virreina Centre de la Imatge

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes 77.881
La Capella

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona

Museu Etnològic i de Cultures del Món. MECM 61.016

33
34
35
36
37
38
40
41

Can Framis. Fundació Vila Casas 15.770
Hash Marihuana Cáñamo & Hemp Museum 15.653
Arxiu Fotogràfic de Barcelona 9.120
Fundació Suñol 6.521

19.177
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Espai Bombers Parc de la Prevenció

44 45

Fabra i Coats - Centre d'Art Contemporani 16.169

19.985

Museu del Modernisme de Barcelona

25.020

Fundació Foto Colectania

42 43

Museu de la Música 39.248

Museu d'Arqueologia de Catalunya 40.003

43.582
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Fundació Antoni Tàpies

Museu Olímpic i de l'Esport Joan Antoni Samaranch 44.586

49.314

Museu Frederic Marés 55.947
Arts Santa Mònica. Centre de la Creativitat

69.867

Pavelló Mies van der Rohe 85.993
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73.338

Museu dels Autòmats del Tibidabo 105.527
Fundación Mapfre Casa Garriga i Nogués

270.097

97.932

Museu Egipci de Barcelona

Museu del Disseny de Barcelona 169.293

122.644

Recinte Modernista de Sant Pau

Museu de Ciencies Naturals de Barcelona. MCNB

131.855

Casa Museu Gaudí 293.000

19

139.500

Museu Marítim de Barcelona. MMB 301.836

18

238.848

Museu d'Art Contemporani de Barcelona. MACBA 331.694

17

276.358

Fundación Joan Miró 352.903

395.998

Espais patrimonials del MUHBA

934.524

976.276

816.989

CosmoCaixa 1.045.961
Museu Picasso

06

978.483

Casa Batllo

1.062.863

Park Güell

01

3.136.973

Basílica de la Sagrada Familia 4.661.770

45

47
48
49
50
51
52

Museus i Visitants a la Barcelona Central 2018

46

Museu del Disseny de Barcelona
CaixaForum
Pabellon Mies
Fundación Fran Daruel

Museu Nacional d’Art de Catalunya
Museu Etnològic i Cultures del Món

Museu de la Música

Centre de Cultura Contemporánia de Barcelona. CCCB
Museu d’Art Contemporani de Barcelona. MACBA

Museu d’Arqueologia de Catalunya

La Virreina Centre de la Imatge
Museu d’Història de Barcelona

Castell de Montjuïc
Fundación Joan Miró

Museu de la Xocolata
Museu Picasso

Palau Güell

El Born Centre de Cultura i Memòria

Museu Olìmpic i de l’esport
Arts Santa Mònica
Museu Marítim de Barcelona

Zoo de Barcelona
Museu d’Història de Catalunya

Castell de Montjuïc
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L’Aquàrium

47

Can Framis. Fundació Vila Casas

Museu de Ciencies Naturals de Barcelona

nombre de vistants

Museus i espais culturals propers a l’àmbit del Port de Barcelona
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20

43

40

34

31

27

26

24

Museu d’Arqueologia

Arts Santa Mónica

Pabellón
Barcelona

La Virreina

Museu del
Disseny

Palau Güell

Museu de Ciencies Naturals de Barcelona

Museu Marítim de Barcelona

40.003

49.314

85.993

122.644

169.293

205.169

238.848

301.836
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19

18

16

13

11

08

05

Fundación Joan Miró

Centre de Cultura
Contemporània

12

Museu d’Art Contemporani de
Barcelona. MACBA

Castell de Montjuïc

CaixaForum

Museu Nacional d’Art de Catalunya

Museu Picasso

El Born Centre de
Cultura i Memòria

331.694

352.903

465.638

831.210

863.605

891.346

978.483

1.080.079
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5. Annexes
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MUSEUM SPIN-OFFS

5.1 Interpretació de dades sobre sucursals de Grans Museus.

Emplaçament

Les grans col·leccions públiques d’art occidental han vist, recolzat i també
impulsat iniciatives que, des de finals del segle XX, descentralitzen, itineren,
comparteixen o complementen la seva activitat de divulgació, exposició i foment
de les belles arts. En algun cas, com el de la Tate Modern (4,9 milions de visitants),
la sucursal moderna ha resultat més popular que la seva contrapart clàssica, la Tate
Britain (1,3m), però ambdues se situen per sota, en nombre de visitants, del Museu
Britànic (5,8m). A París el Louvre (8,5m) supera de llarg el Pompidou (3,3m). L’art
modern i contemporani del Centre Reina Sofia (3,7m) genera en canvi a Madrid
més interés en termes quantitatius que els mestres clàssics europeus anteriors al
XIX d’El Prado (2,9m).
La Tate Modern, el Pompidou, el Centre Reina Sofia, així com el MACBA i el
CCCB a Barcelona, van colonitzar sectors urbans centrals en transformació.
Equipament urbà obsolescent i / o teixits residencials castigats van concedir als
programes d’art modern i contemporani, i a una incipient gentrificació, bona
acollida en general -excepte algunes veus crítiques. En tots els casos es va obtenir
un retorn en forma d’espais públics proporcionats, enfilats en el teixit residencial,
que aviat es convertirien en places concorregudes, nous itineraris, àmbits de
sinergia i llocs de gran intensitat urbana.

MOMA

5th Av, w53st
Manhattan, EU

Moma PS1

Queens, EU

TATE britain

Londres, RU

Tate Modern

Londres, RU

Tate Liverpool
Tate St. Ives

Liverpool, RU
Cornwall, RU

LOUVRE
Louvre Lens

Rue de Rivoli,
París, FR
Calais, FR

Louvre Abu Dabi

Abu Dabi, EAU

POMPIDOU
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1897 Art britànic históric. Temporals emergents.
2000 Art modern i contemporani. Autors
consagrats.
1988 Fons de la Tate des de 1500 fins avui.
(1980) 1993 Art britànic local

2.500.000
150.000
1.270.000
4.900.000
640.000
300.000
8.500.000

2012 Fons del Louvre renovats cada 5 anys.
Exposicions temporals.
2017 Pont entre l'art occidental i l'oriental.
Controvèrsia sobre la legitimitat financera
de l'acord i la contractació de treballadors.

(700,000)
450,000
1.000.000

Place de Georges
Pompidou. Paris,
FR

1977 Art modern i contemporani.

3.300.000

Pompidou Metz

Metz, FR

2010 Fons del Pompidou

Pompidou Málaga

Málaga, ES

2015 Fons del Pompidou

(600,000)
340,000
160.000

PRADO

Paseo del Prado,
Madrid, ES
Atocha, Madrid,
ES

1819 Mestres europeus del XVI al XIX (hasta
1881)
1992 Art del segle XX i contemporani (des de
1881)

2.900.000
3.650.000

5th ave,
Manhattan EU
Dorsoduro,
Venècia, IT

(1937) 1959 Art modern i contemporani.
Impressionisme i post-impressionisme
1979 Art europeu i americà de la primera meitat
del s XX. Col·lecció Peggy Guggenheim.

1.200.000

Guggenheim Bilbao

Ría de Bilbao,
Abando ES

1.260.000

Guggenheim Abu Dabi
Guggenheim Guadalajara
Guggenheim Helsinki
Guggenhtein Hermitage Vilna
Guggenheim Hermitage Las
Vegas
Guggenheim Berlin

Abu Dabi, EAU
Guadalajara, MX
Helsinki, FIN
Vilnius, LIT
Las Vegas,
Nevada, EU
Unter den Linden,
Berlin, ALE

1997 Ecléctic. Fons propi d'art contemporani.
Ampliació a una localitat de Biscaia per
definir.
2022 Obres iniciades en 2011. Suspeses.
Cancel·lat per crisi econòmica.
Cancel·lat per oposició veïnal.
Cancel·lat per denúncies de corrupció.
2001-2008 Clausurat per retirada de socis
benefactors
1997-2012 Clausurat després de quinze anys de
finançament del banc. Reobert com a
Deutsche Bank Kunsthalle amb fons
artístics propis.

HERMITAGE

Sant Petersburg,
RU

2.900.000

Hermitage Amsterdam

Amsterdam, PB

1917 Antiguitats, pintura i escultura europea
occidental, art oriental, arqueologia, art
rus, joies, armes, segells i 65 gats.
2004 Art rus i neerlandés

Hermitage Ferrara
Hermitage Kazan
Hermitage Vyborg
Hermitage Vladivostok
Hermitage Omsk

Ferrara, IT
Kazan, RU
Vyborg, RU
Vladivostok, RU
Omk, RU

2007 Art italià antic
- Prèstecs anuals
2010 Art finlandés, europeu i rus.
2018 Prèstec puntual
2106 Sens més informació

GUGGENHEIM
Guggenheim Venècia

Museum Spin Offs.

1929 Art modern i contemporani. Obres
mestres de l'impresionisme i el
surrealisme.
(1976) 2000 Art contemporani emergent.

1793 Art universal fins a l'impressionisme

Centro de Arte Reina Sofia

Les sucursals més reeixides en termes de visitants guarden una relació de
proximitat territorial amb el museu mare, tot i arriscar en la seva posició urbana,
amb la notable excepció de Guggenheim Bilbao, un model a què es remeten
molts intents d’empreses derivades. Les propostes al voltant del canvi de segle
(2000) han resistit en general fins avui malgrat un descens del nombre de
visitants. Un nombre considerable d’iniciatives des de principis de la recessió
(2007) han clausurat, s’han vist embolicades en escàndols polític-financers, han
trobat oposició ciutadana, mostren un descens notable d’afluència o ometen la
informació. Els projectes amb major distància geogràfica o vocació transnacional
han resultat més propicis al fiasco.

visitants/any

410.000

320,000
(estimació)
no publicat
no publicat
no publicat
no publicat
no publicat
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5.2 La transformació de Barcelona a Llevant
(adaptació dels documents elaborats pel treball sobre el
Litoral a Barcelona Regional de setembre de 2019)

Vista de Barcelona 1842.
Alfred Guesdon.

Muralla de Mar con la montaña de Montjuïc la fondo 1860.

Montjuïc, Barcelona.
Ed. Hauser y Menet.

Montjuïc des del Club Marítim

54

Oportunitat I Impacte Urbanístic de la Implantació d’un Nou Espai Cultural

Activitat al Port: Passeig de Colón
Colecció Alephs Jordi Sardà
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Activitat portuària: Duana i Estiba
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Activitat al Port: Oci, Balnearis i Clubs
Colecció Alephs Jordi Sardà
2019 | MRdV | AGI
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Passeig de Colom Abans Moll de la fusta
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Diumenge d’estiu a l’escullera.
Arxiu Fotgràfic de l’Ajuntament de Barcelona
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Pescadors de canya a l’escullera
1950-1960 AMDCV

Pescadors a l’Escullera.
Arxiu Fotgràfic de l’Ajuntament de Barcelona
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Varios aspectos de la inauguración del Paseo Maritimo
font © Arxiu Administratiu Ajuntament de Barcelona
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Xavier Miserachs Barcelona en blanc i negre 1964

Vista nocturna del port
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Alguns antecedents
Des de la década de 1950, els contenidors van revolucionar
les pràctiques del comerç marítim.4 Aquest invent va
significar un canvi important per a tots els ports i en
conseqüència per als fronts marítims de moltes ciutats. El
ports de mercaderies es van allunyar dels centres i els vells
ports van ser l’espai d’oportunitat per a nous usos. Es van
construir espais de lleure, waterfronts 5 als seus centres, que
van incloure espais comercials i d’oci, sovint desdibuixant
el caràcter i alterant profundament la fesomia de les ciutats.
Barcelona va engegar la transformació del litoral amb la
construcció del Moll de la fusta que donava una solució
parcial al pas del cinturó programat pel planejament. S’inicia
així un seguit de transformacions que s’aniran succeint cap
al Besòs.
Orígens. Els nuclis fundacionals del districte de Sant Martí
de Provençals, envoltats d’aiguamolls, van transformar-se
al segle XVII amb la instal·lació dels prats d’indianes, més
tard els vapors i al segle XIX les indústries de tot tipus que
transformen els vells assecadors en un paisatge de cobertes
i xemeneies al llevant de Barcelona: el Manchester català.
El nucli de Teulat, el barri entorn de la Plaça Prim i el barri
de la Plata es consoliden com a barri amb un increment
demogràfic important. El Poble Nou creix i es confirma
com un important centre industrial. Un barri que va quedar
lluny i d’esquenes a la ciutat durant dècades. El recinte del
Parc de la Ciutadella, la presència de grans indústries i la
discontinuïtat de carrers van consolidar aquesta llunyania
que el sistema de transport sancionava. Al segle XX les
barraques del Somorrostro, Pequín i Transcementiri ocupen
amplis terrenys vora mar i en els intersticis d’aquest paisatge
d’incerteses.

La desindustrialització del Poble Nou s’accelera a partir
dels anys 60. Les empreses, en general indústries pesades
localitzades al litoral barceloní i pròximes al port i el
ferrocarril, es deslocalitzen i/o tanquen, i es coordinen per
tal d’endegar una requalificació del terrenys que permeti
la construcció de nous barris residencials. Es tracta d’una
superfície molt important de terrenys al llarg de quasi 6
kilòmetres de costa en posició privilegiada.
La idea força del moment és que a llevant de Barcelona el
tema principal a resoldre és eliminar el tren de la costa i el
ramal que connecta l’estació de França amb la plaça de les
Glòries. El 8 de febrer de 1985 el Consell d’administracio
de Renfe sanciona la proposta 7
A partir dels anys 60, doncs, se succeeixen diverses
iniciatives que, amb pes diferent, han tingut un impacte en
la situació actual del litoral.

Plan de la Ribera 1968
La empresa Ribera S.A. on participaven les principals
companyies industrials de l’àrea (Catalana de Gas y
Electricidad, La Maquinista, Motor Ibérica, Crédito y
Docks, Foret, Renfe, entre altres) es constitueix el 1966.
El pla que redacta tenia per objectiu desenvolupar tota
la zona industrial del Poble Nou i construir un nou barri
residencial modern.6 En concret, el pla proposava la
demolició de tot el teixit industrial del Poble Nou per sota
de Ramon Turró, que es converteix en un eix viari ràpid
amb transport públic elevat i organitzava superilles de 4
mançanes, és a dir de 500 m. ampliant el model de 3x3
illes del Pla Macià. Aquest projecte va ser contestat amb
energia per associacions i activistes dels barris propers i va
quedar aturat. Nogensmenys moltes indústries ja havien
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iniciat el seu procés de trasllat o el desmantellament, el que
va facilitar endegar el projecte de Vila Olímpica als anys 80
quan Barcelona va ser nominada pels Jocs.
La memòria del pla determina usos y aprofitaments així com
l’ordenació precisa dels blocs en greca sobre una plataforma
de 6 metres on es desenvolupa la vida peatonal, i per sota
els espais dedicats a circulació i aparcament. Antonio Bonet
resumeix els principis que van guiar el projecte: “Este plan
debía cumplir con el propósito de abrir la ciudad hacia el mar, mediante
la incorporación de una franja costera frente al Mediterráneo que
se encontraba degradada y separada. Este gran lugar de 6 Km. de
extensión sobre el mar, limitaba 500 m. hacia adentro con el plan
Cerdà formulado en 1859, por lo tanto se debía tener en cuenta ambos
planes a la vez.
Para el desarrollo de la propuesta se formularon algunos principios
básicos. La supresión de las vias de tren y la construcción de una parte
subterránea. El emplazamiento de una autopista en el límite de los dos
planes que seria elevada para hacer permeable la comunicación entre
el plan Cerdà y el de la Ribera. La zona vital comercial y financiera
de Barcelona podría penetrar en su crecimiento dentro del plan hasta
llegar al mar evitando una fragmentación entre el nuevo plan y la
ciudad existente. En su resolución se decidió la realización de un suelo
artificial a 6m. de altura para superar el problema de ser una zona
baja y poder así disponer de una ciudad para transeúntes sobre otra
destinada a los automóviles.
Sobre este suelo se establecieron unidades de 500 x 500 m. separadas
entre sí por las vias de circulación. En el centro de cada barrio el
suelo artificial sería interrumpido para crear un pequeño parque
central. Bajo este nivel establecido había dos pisos de estacionamiento,
y por sobre una ciudad enteramente peatonal. Las viviendas, oficinas
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y comercios se combinaban entre sí definiendo calles y plazas que
recuperaban la escala y la tradición de las ciudades mediterráneas
perdida desde la invasión del automóvil. Estos lugares estaban dados
como producto de la combinación de distintos tipos de edificios que
buscaban entre si el caracter ciudadano propuesto”.
Aquest pla té un precedent el·laborat el 1956 per Bonet
Castellana per una zona degradada de Buenos Aires: el
plan Urbanístico Barrio Sur. Es tracta d’una proposta
de més densitat promoguda pel Banc Hipotecari que
plantejava també la separació de circulacions en vertical,
la implantació d’una malla de circulació de 400 m. i
la organització de la volumetria dels edificis en tres
tipologies: torres altes pels edificis d’oficines, greques de
sis plantes per a l’habitatge i edificis comercials de dues
plantes, que envolten l’espai verd central. Un pla de molta
densitat que transformava de manera radical el caràcter de
la ciutat.

Contraplan de la Ribera Lub. 9
El treball teòric i analític del Laboratori d’Urbanisme de
Barcelona participa al contraplà de la Ribera i guanya el
concurs amb una proposta que recull les crítiques al pla.
“El “plan de la Ribera” (Barceloneta - Poble Nou) en Barcelona es
el primer caso importante que marca la introducción en el urbanismo
español de un proceso cuya resonancia social y técnica en países de
capitalismo avanzado ha sido ya ampliamente tratada (en las intensas
polémicas del “urban renewal” americano de los años 60 o de la
“renovation urbaine” francesa). Pero la iniciativa de actuación privada
en el sector litoral de Barcelona marca, no sólo el primer intento español
de gran inversión capitalista en remodelación urbana, sino también
(como en el simultáneo caso del barrio de Rozas de Madrid) el primer
movimiento importante de resistencia popular sistemática frente a las
iniciativas urbanísticas institucionales.
El concurso de ideas para un “Contraplan” de “recalificación del
sector de Poble Nou, lindante con el mar, con el objeto de promover
la modificación del plan comarcal”, promovido por cinco agrupaciones
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ciudadanas y de vecinos de las zonas afectadas y apoyado por cuatro
colegios profesionales, supuso el momento concreto de definición teórica
del conflicto.“ (1971)
La proposta analitza l’estructura actual i planteja una sèrie
d’intervencions processuals de transformació. Recull les
grans reivindicacions veïnals, en relació a preveure espais
per equipaments i usos comunitaris. És un treball que va
servir, entre altres coses, per formular l’estructura d’anàlisi
morfològic del teixits urbans, “les formes de creixement
urbà” vigent fins l’actualitat com a sistema d’anàlisi
morfològic a l’Escola de Barcelona.

El Plà General Metropolità de 1976
El PGM qualifica bona part de les illes del Poblenou com a
industrials, exceptuant els nuclis fundacionals i els polígons
recentment construïts de Sudoeste, la Mina etc. El nou viari
sanciona una estructura nova i “adapta” la ciutat al futur.
Aquesta qualificació és el que ha condicionat la situació
de desenvolupament retardat i alhora el que ha permès
emprendre la transformació que el pla 22@ planteja.
Probablement, avui una visió més atenta hauria potenciat
major atenció a les indústries com a espais de transformació
sense enderroc, hauria previst més densitat residencial per
fer possible construir més habitatges i també afavorit la no
deslocalització del teixit industrial -que sovint desapareix
quan es trasllada i deixa una ciutat erma de producció i
potser també d’innovació.

Pla de Costes 1983-1985
L’equip redactor del Pla de Costes impulsat per la CMB
sota la direcció de Lluis Cantallops defineix, dibuixa
i fa una definició exhaustiva de les transformacions
a la costa que es proposen entre Sitges i Montgat. La
candidatura olímpica justifica l’ambició del pla i el seu
abast. Tant la formulació d´una ronda semisoterrada com
la definició de les vies laterals de servei a habitatges i a les
platges es mantindran amb variacions als plans redactats
posteriorment. La morfologia és diversa amb illes tancades
o semiobertes de mides i dimensions molt variades.
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Vila Olímpica 1985-1992
Oriol Bohigas va ser el delegat del servei d’Urbanisme
de l’Ajuntament entre 1980 i 1984, quatre anys que van
transformar Barcelona amb un seguit d’intervencions
escampades per la ciutat. Una primera etapa que es
caracteritza per solucions de projecte urbanístic de qualitat
tant al centre com a la perifèria.
Aquestes estratègies d´oportunitat han marcat no nomès la
ciutat de Barcelona sinò que han significat una inflexió en
la cultura i les pràctiques de la disciplina urbanistica, per fer
ciutats millors arreu del món.
L’alcalde Pasqual Maragall encarrega el 1984 els plans i
projectes del sector adaptant les idees i propostes que
havien estat estudiades previament. El pla parcial redactat
per Martorell, Bohigas, Mackay i Puigdomènec ordena 79
ha. entre la Ciutadella i el Cementiri de Poblenou, i projecta
2.500 habitatges amb una densitat baixa i grans superfícies
de sol buit, tal com exigia la llei del sol a zones de nova
ordenació. La Vila Olímpica inclou a més 107.200 m2 de
parcs i 130.000 m2 pel Port Olímpic amb 739 amarradors.
La construcció del cinturó litoral i l’eliminació del tren son
els pre-requisits de la transformació per ordenar un nou
conjunt residencial. Tot el patrimoni industrial és enderrocat,
per tal d´organitzar el barri de nova planta que incorpora
el nom de nova Icària en al·lusió als orígens Cabetians del
Poble Nou. “La remodelació del sector de Carles I-Avinguda
Icària es presenta com una operació de gran transcendència
a curt termini que rematarà un conjunt d’actuacions en
curs marcant les directrius de la construcció de la façana
marítima de la ciutat al sector de llevant en direcció al
Besòs. Aquesta operació de notable complexitat urbanística
2019 | MRdV | AGI
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té dues línies mestres: la urbanització del front costaner i
l’obertura del passeig de Carles I fins al mar (...) El programa
Olímpic Barcelona 92 suposa un inestimable al·licient per
tal d’iniciar les operacions de transformació d’aquesta àrea
urbana de posició estratègica tradicionalment sotmesa a unes
fortes hipoteques d’infraestructura, avui en fase de solució
definitiva...”

Segona Renovació

Amb la segona renovació, entre 1992 i 1995 s’endeguen
molts projectes estructurants per a la zona. L’èxit del
desenvolupament al voltant de les àrees olímpiques anima
a estendre la transformació a la zona de llevant. El gran pla
entorn de Sagrera i la coordinació de projectes privats com
Diagonal Mar, o la continuació de la Diagonal fan que molts
projectes es concentrin al sector llevant.
La construcció de les cinc illes entre Lope de Vega i Selva
de Mar és l’ocasió per a un concurs que explora alternatives
a la illa tancada i una nova sintaxi urbana. Es tracta d’una
solució que fa un front pautat i deixa passar els carrers de
l’Eixample.

Diagonal Mar, Centre Comercial
La construcció del centre Diagonal Mar pel grup Hines va
significar una primera actuació que significava la decidida
aposta dels grups internacionals a construir aquest enclau
en uns anys d’aturada en la construcció i coincidint en un
moment post olímpic. La condició de la zona afavoreix que
el grup forci a certes condicions sobre viari i accessibilitat.
Les que afecten de manera mes negativa actualment son els
accessos als aparcaments: el de la Diagonal va comportar
una lamentable reducció de la secció de l’Avinguda en
el seu tram final -el que va permetre la construcció més
amplia de l’hotel annex i els accessos pel cinturó, amb una
vialitat semisoterrada que conforma un barrera encara més
difícil respecte al mar.
Tal com explica el fullet de Hines Diagonal Mar Centre,
“Diagonal Mar Centre, the product of Hines’ strategic partnership
with European shopping center pioneer Jean-Louis Solal, is a
936,460-square-foot shopping and leisure center, translating Hines’
success with the renowned Houston and Dallas Gallerias to a
cosmopolitan Mediterranean setting. Completed in 2001, Diagonal
Mar’s design responds gracefully to the center’s location overlooking
the Mediterranean, with a 54,000 -square-foot elevated terrace
providing a grand setting for the center’s restaurants, bars and
cafés, and a place for patrons of the center to pause and enjoy the
view and the sea air. From the outside, the center’s glass dome and
extravagantly windowed façade glow in the evening light, making
the center elegant and welcoming. In addition to the shopping center,
Diagonal Mar includes five residential towers, three office buildings,
three hotels, a convention center and the public 41-acre Diagonal
Mar Park. The Diagonal Mar complex contains a total area of 3.7
million square feet.”

Parc i torres de Diagonal Mar
El parc, un espai complex i bigarrat, un dels mes grans de
Barcelona, és obra dels arquitectes Enric Miralles i Benedetta
Tagliabue, i va ser construït entre 1999 i 2002. El terreny que
ocupa pertanyia a l’empresa metal·lúrgica i de construcció
de material ferroviari MACOSA -també coneguda com Can
Girona.
El model de “towers in the parc” planteja una zona de
torres disperses en el verd, freqüent en les propostes
nord-americanes dels 70, que més enllà de la interrupció i
trencament del teixit urbà dels barris contigus, compliquen
la continuïtat de carrers i teixit. El conjunt s’organitza com
un espai poc permeable. Si ho comparem amb les previsions
de planejaments anteriors han canviat les previsions
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d’aprofitament i també de verd amb augment important de
l’edificabilitat. La solució morfològica final transforma en
un gran recinte un espai que podria ser un barri connectat a
l’entorn. Aquestes promocions tenen com a objectiu generar
un nou skiline i aïllar-se de l’entorn. Les torres de Diagonal
Mar ho han aconseguit.
Com bé explica Michael Kimmelmann18 referint-se a
Hudson Yards, són un “supersized suburban-style office park, with
a shopping mall and a quasi-gated condo community“. A Diagonal
Mar la confusió dels itineraris, la utilització de matolls prop
dels edificis per aïllar-los del parc i la presencia d’escales
contribueix en bona mesura a separar de la ciutat que
l’envolta. Actualment sembla necessari garantir la possibilitat
de
creuament
d’aquest
espais impermeables,
per raons
Diagonal
Marviari
sembla
una mesura
d’higiene adequada.
no només de continuïtat amb els barris perimetrals, sinó
sobretot per raons de seguretat i salut. A les zones denses
de Barcelona cal garantir que cada 133 m hi hagi una via per
on pugui passar vehicles com autobusos, bicicletes i tramvies
però també els bombers, les ambulàncies i la policia. Una
mesura que podria ser normativa. Permeabilizar Diagonal
Mar Sembla una mesura d’higiene adequada. Permeabilitzar

Fòrum 2004
El Fòrum de les Cultures celebrat el 2004 va ser
l’esdeveniment que va intentar liderar la continuïtat
de la transformació litoral enllà. La construcció de
les instal·lacions claus pel funcionament de la ciutat
-depuradora, incineradora i tractament de residus- i la seva
adaptació a noves condicions ambientals van suposar un
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repte incrementat per la pressió dels “tempos” i l´ambició
mediàtica de l’esdeveniment. Es tracta d’un altre recinte on
s’ensamblen edificis i espais de geometries múltiples que
s’allunyen de la claredad compositiva. 19
La barreja d’edificis d’arquitectes reconeguts
internacionalment, amb materials i mitjans, no garanteix
una ciutat interessant. La ronda encaixa amb dificultats en
aquest colze cap al Besos. Les cotes obliguen a plataformes
i desnivells, amb solucions de rasants i accesibilitat
qüestionables.
Una nova geometria ha de permetre tant enllaçar amb
els barris inmediats de La Mina, Sudoest, Maresme i Sant
Adrià com resoldre les rasants de manera més coherent.
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Superposició de la Línia de Costa actual
sobre cartografía i sobre Ortofoto.

Le nouveau Plan de Barcelonen;
N. de Fer, C. Inselin; 1697

Plan et Environs de Barcelonne; G. Bailleul; 1708

Plan de la Ville de Barcelone; M. de Quinc, D. Mariette, J.B.A.
Delespine, J.B. Coignard II; 1726
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Barcelona; A. Ponz Piquer, V de Ibarra; 1788

Plano de la Ciudad y del Pueblo de Barcelona; J. Moulinier; P.
Lartigue, Vicq, A. de Laborde, P. Didot; 1806

Ville Port et Rade de Barcelone; Depöt Général de la Marine; 1830
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Spain; East Coast, Barcelona; B. Hoffmeister, J. Walker, C.Walker,
Hydrographic Office of the Admiralty, R.B. Bate; 1839

Plano del Puerto y Rada de la ciudad de Barcelona; M. Garriga i
Roca, A. B., Litografia Indstrial; 1850

Plano de Barcelona y su Ensanche; E. Puig, C. Verdaguer, C.
Cornet i Mass; 1882
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Superposició de la línia de costa actual sobre Plano de los Alrededores
de la Ciudad de Barcelona.,
Ildefonso Cerdà 1855
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Superposició de la línia de costa actual. Serveis Ajuntament Barcelona. V.Martorell ed. 1930/40
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Superposició de la línia de costa actual sobre ortofoto 1956
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Superposició de la línia de costa actual sobre ortofoto 1974
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Superposició de la línia de costa actual sobre ortofoto 1992
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Superposició de la línia de costa actual sobre Ortofoto 2019
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5.3 Mes Rambles

Escenaris de Futur Litoral de Barcelona
Elena Imirizaldu

L’establiment de 16 nous eixos cívics, Rambles que
escombren verticalment des de Zona Franca fins l’Avinguda
de la Platja a Sant Adrià, i que poden continuar cap al
Maresme significarà un canvi i una millora decidida de
la relació dels barris propers al litoral, amb el mar. Vies
cívicament intenses, verdes i connectores (incorporen
transport públic com a prioritari i petits vehicles no
contaminants): sovint queden tangents a un espai verd
important.
Paral·lel, Rambles, Via Laietana Passeig de sant Joan, Marina,
Pamplona/Sert, Rambla del Poble Nou/Marià Aguiló, Bac
de Roda, Selva de Mar, Cantabria/Josep Pla, Rambla Prim,
Rambla de Penyafort, Rambla de la Mina, Rambla Catalana,
la Pau, Carrer Olímpic, Rambla Mare de Déu del Carme i
Avda. de la Platja.
Aquest eixos arbrats i permeables seran els nous carrers
estructurants i precisament perquè seran carrers amb
prioritat de transport públic d’alta capacitat, poden recalçar
la ubicació d’un equipament nou amb afluència important,
que contribueixi a millorar la relació dels barris pròxims i en
general de tota la ciutat amb el mar.
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5.4 Síntesis de la documentació sobre
el Litoral pruduït per Barcelona
Regional
El document conté un treball en dues parts. La part
analítica inclou una radiografia de la situació actual en
els àmbits: productiu, connectivitat, funcions i activitats,
la gestió del litoral i el medi ambient i detalla el paper de
les infraestructures portuàries en el conjunt del litoral
metropolità de la ciutat.
Les conclusions es presenten en forma de matriu DAFO:
debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats. La part
propositiva estructura i detalla un conjunt d’actuacions
potencials que intenten resoldre discontinuïtats, espais
de saturació i altres conflictes al llarg del front marítim.
Al costat de la interpretació de cada document s’anoten
valoracions derivades de les coincidències i contrastos entre
documents i del treball de camp.

Introducció
L’àmbit d’estudi és la Barcelona de roca a roca. Són 38km
i 9 Municipis: Castelldefels, Gavà, Viladecans, El Prat de
Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Sant Adrià
de Besòs, Badalona i Montgat, on viuen un conjunt de 2,3
milions de persones. És una situació en sintonia amb les
tendències demogràfiques mundials, que acumulen un 50%
de la població i un 75% de les megalópolis en posicions
litorals. Les profunditats de les àrees d’influència en aquest
anàlisi són variables, amb un límit superior establert a la
Gran Via com a convenció cartogràfica general.
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El document insisteix en la necessitat de planificar a
escala metropolitana, establir sinergies i aposta per uns
mecanismes de gestió menys atomitzats. També detecta
possibles errors i discontinuïtats en una seqüència de
projectes general i individualment acabats. El seguit
d’àmbits i problemàtiques comuns fan necessària la
coordinació de les actuacions i polítiques referents a:
platges, ports, aeroport, zona franca, centrals de producció
d’energia, regasificadora, dessalinitzadora, depuradores.
El capítol “La construcció del front marítim” compara
la situació del front metropolità de Barcelona amb altres
espais marítims en transformació.
El treball diferencia quatre generacions de transformació i
avalua els canvis i els processos que comporten una major
implicació de la ciutat i l’emergència de noves idees. Així,
es mostren les diferències entre les pràctiques i processos
dels primers anys 70, amb l’exemple clàssic de Baltimore
als Estats Units, a solucions de segona generació com
Boston o Londres, amb la operació dels Docks coincidint
amb la construcció del Port Vell a Barcelona. El canvi en
el sistema de funcionament de les àrees marítimes de la
ciutat es generalitza arreu, des de Cardiff a Liverpool o La
Havana. Les pràctiques a Amsterdam són de construcció
d’espais públics i de nou habitatge, públic i privat en
convivència, on es busca la identitat marítima i es promou
la conservació dels edificis patrimonials. Una experiència
que continua una tradició centenària de control sobre les
aigües.
També proposa la necessitat de revisar les grans
transformacions urbanes dictades al ritme de la cultura del
consum i apostar per l’especificitat local, el genius loci i per

projectes arrelats en els usos i recursos de la població que
s’ancorin a l’essència del lloc, el llegat social, cultural, històric
i emocional. Actuacions, per tant, que busquin perdurar en el
territori més enllà dels efectes dels cicles econòmics globals.
Es consideren com a objectius clau: la resiliència ambiental,
econòmica, social i administrativa del litoral i l’economia de
mitjans d’una banda i prioritzar àmbits i projectes en funció
de les necessitats i emergències reals de la població, de l’altra.
Hi ha trams del litoral amb més inèrcies que altres i hi ha
trams del litoral amb més necessitat i urgència que altres.
El capítol de Metodologia desglossa els diferents estudis,
documents, normatives i lleis -europees i estatals i localsque tenen com a objectiu afavorir la transformació positiva
dels espais litorals i alhora evitar-ne la degradació que han
aparegut les darrers dècades:
-Figures de protecció natural: ZEPAS (nota19) (zepa Nota
11 )* Espai marí del Baix Llobregat-Garraf marinas de
ámbito español, Xarxa Natura, espais PEIN (pla espais
interès natural) de l’àmbit català integrats a la xarxa europea
d’espais naturals.
-Figures legals de protecció urbanística: Llei de Costas,
PDUSC (pla director urbanístic sistema de costes),
planejaments municipals.
-Figures d’integració: Pla Estratègic Litoral Regió
Metropolitana de Barcelona, 27 municipis.
En les qüestions d’activitat, el document s’organitza
amb quatre informes sectorials: Canvis socioculturals,
Transició econòmica, Transformació del paisatge construït,
Vulnerabilitat del medi natural. Es planteja una aproximació
transversal i multicapa que inclou interessos i realitats
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diverses i alhora ha de ser compatible amb projectes
d’interès general.
El document descriu com l’impacte del turisme, l’oci i
els serveis han desplaçat a la gran industria. Reivindicar
actualment la convivència entre producció energètica, la
nàutica y la pesca, son objectius possibles malgrat les seves
diferències essencials.

Connectivitat y permeabilitat: longitudinal y
transversal
La Reflexió Estratègica descriu les qüestions de Mobilitat en
l’àmbit litoral emfatitzant les condicions de permeabilitat i
continuïtat vertical i horitzontal del sector.
Analitzant la situació de diferents mitjans de transport
col·lectiu imaginem algunes hipòtesis de treball
complementàries a una reducció sistemàtica de la presència
de l’automòbil privat en els àmbits del litoral: El tren ofereix
potencial d’ampliar el número d’estacions recuperant un
servei necessari. També el Metro, amb estacions actuals molt
allunyades, pot recuperar una accessibilitat més freqüent i
enllaçar amb més eficàcia altres medis de transport. El Tram
pot contribuir a multiplicar la intermodalitat superant la seva
posició excèntrica actual. L’autobús és el mitjà adequat per
posar a prova algunes d’aquestes iniciatives.
Per exemple:
1. És necessari millorar la mobilitat del conjunt de la
Metròpolis l’enllaç França amb estació del Morrot pel port .
2. Convé pensar en l’oportunitat de l’enllaç de les línies
de metro 3 i 4, de Drassanes a Barceloneta. I plantejar la
possible reobertura de l’estació de Correus.
3. Es oportú plantejar l’enllaç amb un nou tramvia des

de Sant Adrià (Fòrum) fins al Paral·lel, Plaça España i
Carretera de Sants fins al Trambaix. El traçat litoral podria
aprofitar la secció de Teulat i Avinguda Icària, travessar la
Ciutadella i enfilar per Marquès de l’Argentera i el Moll de
la fusta.
i altres mesures com:
4. El nou bus H2O amb parades a la platja sembla una
proposta lògica acompanyant una reducció progressiva i
decidida de l’espai destinat a aparcament.
5. Donar continuïtat als carrils Bicis, creuar el Llobregat,
passar davant del Morrot i resoldre discontinuïtats són
també mesures oportunes. Plantejar una “Autopista
ciclista” que formi part d’una xarxa travessera de tres vies
ràpides pot ser un següent pas.
Altres qüestions que també caldria considerar respecte a
una millora de les continuïtats transversals són:
1. L’oportunitat d’instal·lar miradors al final del Llobregat
desviat i del Passeig de la Zona Franca.
2. Corregir enllaços febles o inexistents: Cementiri,
Morrot, Stella Maris, carrers del Poble Sec, Escola Nàutica,
Barceloneta i Ciutadella, Wellington, final de Marina, Port
Olímpic, Marià Aguiló i menors, 1 de cada 3 en Poblenou,
Parc Diagonal Mar, Foques, Fòrum, Mina.
3. Cal eliminar no només parkings en superfície sinó
també qüestionar l’ús de soterranis per altres usos o per
aparcaments dissuasoris.
El document de Síntesis sobre el Verd avalua els reptes
de l’espai públic versus espais viaris, ferroviaris, portuaris,
aeroportuaris, serveis tècnics i equipaments En definitiva
senyalitza els indrets on hi ha conflicte entre sistemes.

Recordem el caràcter decididament urbà del litoral de
Barcelona en aquest sector. Davant de les possibles
contradiccions entre una aproximació renaturalitzadora
i una radical mineralització de la costa s’han de definir
els equilibris adequats. El verd s’ha de tractar de manera
contínua i sistemàtica enllaçant els diferents fragments i
parcs actuals.
El capítol de vida i us conclou que cal identificar y fixarse en les activitats i necessitats actuals per tal de oferir
alternatives i propostes adients a uns usos més arrelats,
menys extractius.
Afegiríem, per exemple que hi ha situacions de resolució
més immediata:
1. L’Espigó Barceloneta és actualment un espai contemplatiu
i de silenci magnífic. És urgent no fer-hi res.
2. S’ha de considerar una possible estratègia de segregació
o control de bicis, rickshaws, patins i similars en espais on
aquestes pràctiques són intensives
3. Organitzar espais de pesca esportiva informal com ha
estat tradició.
4. L’ús privatiu de la platja de l’Hotel Vela s’ha de qüestionar
i, en qualsevol cas, garantir el pas en continuïtat, tal com
prescriu la llei de Costes, per davant de les terrasses, salvant
el desnivell que condueix a l’espigó públic.
5. A les platges de Sant Sebastià i Sant Miquel convé
resoldre el conflicte bicis - accessos als clubs esportius. I
l’acumulació a les estacions de Bicing de baixada. Es pot
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millorar l’organització del lloguer de tumbones. La pràctica
esportiva en grup (crossfitters, fitness, runners, etc.) no ha
d’interrompre un ús menys nerviós de la platja (caminar,
seure, jeure, etc.) La natació en travessia s’està popularitzant
i entra en conflicte amb altres pràctiques nàutiques: cal
senyalitzar amb més boies.
6. A la platja de la Barceloneta es poden regular els locals,
restaurants, wc, Clubs del passeig, i plantejar qué cal fer
amb els locals buits. A la platja del Somorrostro s’ha de
qüestionar la intensitat del lleure nocturn.
7. Al Port Olímpic s’ha de garantir la continuïtat longitudinal
del passeig marítim revertint la condició de recinte que ara
té i les dificultats d’accessibilitat. Aquesta continuïtat es
pot reforçar per darrera amb una combinació de dotació
residencial i espai verd en continuïtat. A cota inferior és
també desitjable i possible l’enllaç amb les platges i eliminar
aparcament en superfície.
8. A la platja de Nova Icària es pot qüestionar l’ús AEMET
de l’edifici a l’angle del Port olímpic i també eliminar
aparcament en superfície i la via auxiliar rere els xiringuitos.
Això permet multiplicar l’arbrat, suavitzar les condicions
climàtiques de vora i plantejar un accés més fluid a la sorra.
9. A Bogatell, un escenari de futur a mig termini comporta
considerar la transformació d’usos vinculats al transport
motoritzat: la gasolinera, el rentat de cotxes i el McAuto de
McDonalds. En contrast, es pot millorar l’accés als espigons,
ara tancats i qüestionar la forma d’algunes defenses i
rotondes actuals.
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A partir d’aquí les transformacions són de més
calat:
10. Es planteja una reconfiguració del sistema viari entorn
el Cementiri de l’Est , amb un canvi de secció del Passatge
Llacuna i l’eliminació de les Rotondes. L’Avinguda Litoral
i el Carrer de Salvador Espriu passen de ser eixos auxiliars
de la Ronda a carrers de barri. La secció de Carmen Amaya
passa a ser la d’un carrer convencional. Totes aquestes
transformacions tenen com a objectiu la implantació d’un
ordre parcel·lari amb una fesomia de carrers locals.
11. A la platja de la Mar Bella, es continua el criteri de
simplificació de l’anterior permetent que tots els carrers
del Poblenou aboquin a l’aigua de manera directa deixant
l’automòbil a segona línia de platja.
12. Nova Mar Bella: L’amplia esplanada d’aparcament, en
continuïtat amb la cobertura dels aparcaments i dipòsits
lineals del Passeig Garcia Fària allotja un mecanisme de
parcel·lació sistemàtic que continua a Llevant i més enllà
fins a la Plataforma de les Foques.
13. A la platja de LLevant el sistema viari s’infiltra dins
el parc de Diagonal Mar tot buscant les continuïtats
amb els carrers de l’Agricultura i del Treball, actualment
interromputs per sobre de la Diagonal.
14. A la Plataforma, aquest ordre geomètric conforma un
barri de major entitat.
15. Al Fòrum és imprescindible reconsiderar les rasants
i algunes volumetries per tal de fer possibles algunes
continuïtats, tant des dels barris immediats com des de la
lògica longitudinal.

Gestió del litoral
Davant d’una gestió del litoral molt fragmentada sembla
oportú integrar els diferents actors especialment en relació
a aquelles activitats que no son estrictament portuàries i
que podrien gestionar-se des de la ciutat com per exemple:
El Moll18c i World Trade Center, Moll de la Fusta,
Maremagnum i Aquari, Plaça Ictíneo i aparcament soterrani
al Port Vell, el Circ Raluy que s’hi instal·la tres mesos a
l’any, algunes funcions del Palau de Mar, Festivals de música
i esports no nàutics i altres exposicions, esdeveniments i
tinglados de maritimitat qüestionable.
Tal com detalla la Reflexió Estratègica,
L’Ajuntament guanya major capacitat d’intervenció en el
front litoral per la desafectació de terrenys pel canvi de la
ZMT. La diferent temporalitat de les concessions, llicències
i cessions d’ús fa que es puguin establir horitzons temporals
de finalització de concessions o tramitació de renovacions.
Això representa oportunitats de renegociar concessions. A
curt termini, la finalització al 2020 de la concessió olímpica
és una oportunitat de reformular el Port Olímpic i les 17 ha
afectades per aquesta concessió. El Fòrum queda desafectat
per la ZMT: una oportunitat per reformular-lo i resoldre
la sectorització actual en agents implicats, concessions i
accessibilitat.

Infraestructura portuària
De la distribució d’activitats als ports de l’Àrea
Metropolitana es desprèn que només a Barcelona s’hi
incorporen activitats no estrictament esportives. Una
possible distribució de la intensitat d’accés de creueristes i
una distribució en el territori de l’activitat de pesca poden ser
escenaris a considerar.
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Els ports, places d’aigua de la ciutat, poden aspirar en
un futur a recuperar el seu caràcter d’espai buit, de plena
accessibilitat.

Medi ambient
El litoral metropolità conté diverses infraestructures
tècniques imprescindibles pel funcionament de la ciutat:
Cinc plantes de generació elèctrica i una de valorització de
residus sòlids que fan servir aigua de mar com a refrigerant.
Una planta de tractament d’escombraries, la incineradora de
residus sòlids, magatzems de gas i petroli i la regasificadora,
dues estacions de depuració d’aigües residuals, dipòsits
de descàrrega i tractament de fangs a més d’una planta
dessalinitzadora. Aquesta fortíssima presència de les
instal·lacions. Uns escenaris de futur optimistes poden fer
pensar que l’impacte negatiu d’aquesta maquinària sobre
el medi ambient minvarà. Mentrestant s’han d’afavorir
mecanismes per contrapesar la seva influència.

Sobre Dinámica litoral
Els Informes de Batimetrías 2014 y 2016- ressalten que:
No hi ha hagut temporals importants des de 2010.
L’últim transvasament de 8000m3 s’ha fet des de la bocana
del Port Olímpic a la Barceloneta. Hi ha estabilitat de la
superfície seca: 240.000m2 Pèrdues 1%
Les platges centrals perden més que les dels extrems
Estabilitat del volum de sorra:
Pèrdues mitges 2010-2015: 54.000 m3 (eq. a un pam de
sorra)
Pèrdues mitges 2016: 14.000 m3
Constatem que malgrat l’estabilitat dels darrers anys, el
cost econòmic i ambiental de reposició de les platges és
important.

L’Estudi d’estabilització Barceloneta, realitzat per la
Universidad de Cantabria a les platges de Sant Sebastià,
Sant Miquel, Barceloneta i Somorrostro conclou que les
corrents dominants son del N i paralelas a la costa, amb
temporals ENE que s’emporten les sorres a l’hivern cap
als fons marins.
La resposta a aquesta constant erosió consisteix en
espigons vistos i semisubmergits de distintes formes i
posicions que atenuin la migració de sorres, les quals
quedarien confinaden en caixes, una hipòtesi que el nostre
treball recull.
L’estudi Dinàmica litoral Sant Adrià 2010 modelitza un
temporal de l’E amb onades de 5 m que canvia el perfil
de la platja amb pèrdues en horitzontal 20cm i en vertical
70cm i proposa diverses alternatives de defensa, que es
resumeixen en demolició del col·lector existent i creació
de dics perpendiculars de partició. A aquesta partició s’hi
podria afegir també una segona línia de defensa del futur
barri.

Sobre Maritimitat
Les propostes sobre maritimitat es concreten en una
sèrie de mesures i iniciatives que busquen compensar les
activitats que han proliferat les darreres dècades, alienes
a l’activitat lligada al mar. Reforçar els vincles ciutadans
amb el mar passa per recuperar activitats marítimes com
la nàutica, la pesca, el submarinisme, la natació en aigües
obertes, etc.

