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9. CONCLUSIONS 
 
 
9.1. Importància dels impactes de la infraestructura 
 
 
Comparant la magnitud i inversió del port amb la de la renovació urbanística del 
seu voltant, observo que és més important l’impacte urbanístic generat que no 
la pròpia infraestructura portuària. Prèviament, ja se sabia que la decisió de 
construir o no el port a Badalona podia significar molta diferència pel futur de la 
ciutat i això explica el lent procés de diferents projectes, obres i decisions 
polítiques que han tingut lloc durant el segle XX. 
 
Malgrat que globalment són més important els impactes que la infraestructura 
en sí de cara a la ciutat, la transformació urbanística i l’impacte econòmic no 
s’haurien produït si no fos per l’impuls del port. És a dir, que s’hauria tardat 
molts anys en recuperar la façana marítima de Badalona i en reconvertir els 
espais industrials obsolets si no s’hagués decidit realitzar el port. 
 
Durant molts anys hi ha hagut una demanda de construir un port a la ciutat, 
motivat per la necessitat d’un abric per a pescadors i per la tradició dels esports 
nàutics a la ciutat i les obres donen resposta a aquesta demanda. Però la 
principal motivació que portava a reclamar un port pesquer i esportiu a la ciutat 
era la previsió que una infraestructura d’aquestes característiques generaria un 
impacte important a la ciutat de Badalona.  
 
A diferència d’altres casos similars com el port de Mataró, no s’ha construït el 
port de manera aïllada i s’ha esperat a que es produïssin els impactes després, 
sinó que s’ha impulsat conjuntament el port i el seu impacte urbanístic. Fins i tot 
algunes construccions s’han acabat abans que el propi port, com per exemple 
la zona 1 del sector A-3 (Campsa). Els promotors del port han lluitat perquè es 
consideri que és un projecte global i totalment vinculat a la ciutat de Badalona. 
 
Els impactes del port s’han d’anar produint en el temps; s’espera que el port 
provoqui en primer lloc un impacte urbanístic i econòmic, però més endavant, 
les conseqüències poden donar-se a nivell social, demogràfic o turístic. 
 
 
 
9.2. Crisi industrial: pas del sector secundari al terciari 
 
 
El projecte del port de Badalona es pot considerar com la consolidació d’un 
procés de canvi a la ciutat: la fi de la industrialització i la consolidació del sector 
serveis. La construcció del port i la urbanització dels diferents sectors descrits 
anteriorment, representen un impacte positiu perquè transformen una zona 
industrial en decadència en una zona amb usos residencials, comercials i 
lúdics. Es tracta de la recuperació d’un espai que, arran de la fi de la 
industrialització a la ciutat, havia quedat obsoleta i necessitava l’impuls d’una 
obra de la magnitud del port de Badalona per a canviar radicalment. 
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A Badalona la revolució industrial va tenir una importància cabdal, gràcies a la 
línia de tren de Barcelona a Mataró que va permetre la instal·lació de moltes 
fàbriques al costat del mar. El model industrial va funcionar durant anys a la 
ciutat de Badalona però, com a la resta de Catalunya, el model va entrar en 
decadència i moltes d’aquestes fàbriques van disminuir o cessar la seva 
activitat. 
 
El port i el seu impacte materialitzen aquest canvi cap a una societat post-
industrial en diversos aspectes: 
 

- Per una banda, l’ocupació dels terrenys amb qualificació prèvia industrial 
ja és una prova de que la ciutat de Badalona es mou cap a un model 
post-industrial, ja que treu les fàbriques dels espais que tenen més bona 
situació. 

 
- La disminució de l’activitat industrial, iniciada als anys setanta, va 

provocar la desaparició de diverses indústries emblemàtiques de la 
ciutat creant un buit en l’economia de Badalona. Algunes d’aquestes 
fàbriques eren la Sociedad Anónima Cros, la Bórax, la Metalúrgica 
Badalonense o els dipòsits de la Campsa amb el pont de petroli. 

 
- L’ocupació dels terrenys esmentats i la disminució de l’activitat industrial 

impliquen una crisi del model urbanístic procedent de la revolució 
industrial. D’aquesta manera, la ciutat de Badalona futura no podia tenir 
ocupat un bé ecològic i social com el mar per indústries i abocar-ne tots 
els seus residus; a més, i a causa de la crisi industrial, moltes d’aquestes 
naus estaven abandonades donant lloc a zones marginals. 

 
- Les activitats que proposa el nou port són el clar reflex d’una societat 

basada en el sector terciari: 800 amarradors per a ús esportiu, un centre 
lúdic i comercial, un hotel, una zona de restaurants, l’escola de vela, etc. 
En total, la nova infraestructura portuària es pot considerar com un nou 
espai dedicat principalment als serveis, en contrast amb els usos 
industrials previs d’aquests terrenys. 

 
- La nova morfologia urbana d’aquesta zona té les característiques 

pròpies d’una ciutat on no predomina el sector econòmic industrial sinó 
el sector serveis. Els sectors de renovació urbana com a conseqüència 
del port es construiran amb els paràmetres de societat post-industrial: 
habitatges a primera línia de mar, proporció destacada d’espais verds, 
previsió de locals comercials, blocs amb alçades limitades, dotació dels 
equipaments necessaris. L’eix del canal i el nou passeig marítim són dos 
eixos que consoliden nous espais d’ús lúdic per a la ciutat. 

 
- L’impacte econòmic del port durant la fase d’execució ja denota un 

increment del valor afegit brut i de l’ocupació en els sectors de la 
construcció i dels serveis. Però l’impacte més important en el sector 
terciari tindrà lloc quan tota l’obra estigui finalitzada, amb la instal·lació 
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de nous comerços, equipaments i espais amb usos lúdics que 
augmentaran el paper dels serveis en l’economia de la ciutat. 

 
 
 
9.3. Transformació urbana local  
 
 
L’impacte urbanístic del nou port esportiu i pesquer es pot considerar com un 
fenomen a escala local, ja que transforma una àrea important del terme 
municipal de Badalona. Es tracta doncs, d’un canvi urbanístic que per la seva 
magnitud, ha de portar implícit un canvi en l’economia i en la societat de 
Badalona.  
 
A nivell local, la transformació urbanística implica un impacte positiu ja que 
converteix una zona industrial en decadència en un nou espai residencial i 
lúdic. Els terrenys costaners entre Sant Adrià de Besòs i el centre de Badalona 
estaven en un estat de degradació i abandó important i considero que calia 
l’impuls d’una obra de la magnitud del port de Badalona per a canviar de 
manera radical. 
 
Aquesta transformació local ha pogut dur-se a terme gràcies al tractament 
unitari de tot el projecte. Així, s’ha respectat l’essència del projecte inicial de 
Manel de Solà-Morales, que proposava la unió del port amb la ciutat i que volia 
que la nova infraestructura portuària fos el motor del canvi urbanístic. 
 
El sectors de reforma, especialment l’A-2, donen continuïtat a l’Eixample Pons 
que prové del centre de Badalona, constatant així el lligam entre la ciutat i el 
nou port.  
 
Una de les principals conseqüències d’aquesta transformació és l’adequació 
d’1,82 km del litoral de Badalona, el que representa gairebé un 40 % de la 
costa de la ciutat. I aquest impacte és molt positiu si es considera l’evolució 
històrica de la platja de Badalona durant l’últim segle. 
 
 
 
9.4. Nou eix de centralitat  
 
 
Dins la transformació local que representa el nou port, arribo a la conclusió que 
s’està creant un nou eix de centralitat que pot arribar a desplaçar el centre de 
Badalona o com a mínim, ampliar-lo.  
 
El nou eix ve definit per diversos elements que formen part de l’impacte 
urbanístic del nou port:  
 

- el port i els seus edificis singulars 
- el nou canal de navegació  
- el parc del Gorg, que uneix el canal amb la plaça Tarradellas 
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- el nou barri del Gorg, format al voltant del canal i del parc, i que té 
s’estructura com un passeig urbà. 

- la plaça Tarradellas, amb l’estació de metro Gorg, actualment de la línia 
2 i en un futur de la línia 9 i el Trambesòs. 

- el Pavelló Municipal d’Esports, construït pels Jocs Olímpics i que acull 
els partits del Joventut de Badalona i altres actes lúdics com concerts o 
celebracions. 

- el projecte Capital Europea del Bàsquet, equipament destinat a usos 
comercials i esportius. 

 
El nou eix de centralitat serà possible gràcies a la concentració de diversos 
elements d’atracció que generaran activitats de diversos tipus: noves àrees 
residencials, parcs amb una superfície considerable, centres comercials, 
aparcaments per a vehicles, nous passejos, petites botigues, equipaments 
esportius i docents i restaurants, entre altres activitats. 
 
 

 

Pavelló d’Esports 

Plaça Tarradellas 

Canal 

Port esportiu i pesquer 

Ciutat del Bàsquet 

Metro L2 (L9 i Tramvia) 

Nou barri del Gorg 

Parc del Gorg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 91. Nou eix de centralitat. Font: elaboració pròpia a partir de [3]. 
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9.5. Transformació d’àmbit comarcal  
 
 
El projecte del port s’inscriu en un procés global de recuperació del litoral de 
l’àrea metropolitana de Barcelona. Considero que no es tracta d’un procés aïllat 
per arranjar el litoral de Badalona sinó que s’ha dut a terme després de l’èxit 
d’altres obres similars de la zona. El procés està motivat per la tendència 
metropolitana de treure les fàbriques de la primera línia de mar i donar a la 
costa uns usos de lleure complementats amb nous habitatges i serveis. Es 
tracta d’un procés de terciarització de l’àrea metropolitana, que ha substituït el 
paper predominant de la indústria pel dels serveis. 
 
Altres processos de recuperació del litoral previs al port de Badalona són:  
 

- la transformació de l’antiga zona industrial i marginal del Poblenou en 
una nova àrea residencial i lúdica, amb un port Olímpic inclòs, arran dels 
Jocs Olímpics de 1992. 

 
- la recuperació per al bany de les platges del delta del Llobregat amb la 

construcció de la depuradora del riu. 
 

- la construcció de la nova zona lúdica i d’oficines del Fòrum al voltant del 
nou port esportiu de Sant Adrià de Besòs. 

 
En conseqüència, i després dels projectes del Fòrum i del port de Badalona, ha 
quedat encara un espai litoral pendent de recuperació. Es tracta de la central 
FECSA i altres petites fàbriques del voltant. Constato que a mig o llarg plaç 
haurien de desaparèixer i així poder donar continuïtat als dos nous espais.  
 
 
 
9.6. Impacte econòmic 
 
 
L’impacte econòmic a curt termini té a veure amb el període de construcció del 
nou port i de les noves àrees residencials. En aquest període, que durarà fins a 
l’any 2008, es crearan nous llocs de treball i augmentarà el valor afegit brut de 
la ciutat. El port de Badalona és un projecte que comportarà, quan s’hagi 
acabat tot, un important augment de l’ocupació a Badalona, desplaçarà 
l’activitat econòmica a un nou entorn urbanístic en expansió.  
 
D’aquesta manera, el port és una gran inversió per a la ciutat de Badalona, que 
no només és important pel seu valor sinó per la seva repercussió en bona part 
del terme municipal. Així, no es tracta d’una inversió puntual o immaterial, sinó 
que es manifesta en el territori, concretament en un espai de 90 hectàrees. 
Malgrat l’ús esportiu i pesquer del nou port, la inversió no és per poques 
persones sinó que es tracta d’una inversió que beneficia tothom i repercuteix 
sobre el conjunt de la població i de la ciutat de Badalona. 
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Cal destacar també l’abast de l’impacte econòmic del nou port, que fa que 
l’impacte indirecte arribi fins a la meitat de l’impacte directe, tant pel que fa a 
augment del valor afegit brut com per l’increment d’ocupació. La relació entre 
els sectors productius fa que es produeixi un impacte econòmic destacat en els 
serveis de mercat i la indústria, a part del sector de la construcció. 
 
Intentar avaluar l’impacte econòmic de tot l’àmbit quan s’hagin acabat totes les 
obres és difícil ja que això inclou locals comercials, equipaments, nous usos per 
a la ciutat, pàrquings, amarradors, restaurants, etc. Tot i això, si considero 
vàlida la creació futura d’entre 3.000 i 3.500 llocs de treball nou, es pot 
concloure que l’impacte de tota l’obra és molt important i influirà de manera 
apreciable en el conjunt de Badalona.  
 
 
 
9.7. Dèficit d’accessibilitat i proposta de nou tramvia 
  
 
Constato que si no es construeix cap transport públic nou hi pot haver un dèficit 
important d’accessibilitat al port i a les noves àrees residencials. Cal evitar que 
en el port de Badalona passi com a la zona de Montigalà, un espai comercial i 
residencial que es va construir l’any 1992 sense un transport públic eficient. Es 
va preveure l’accés amb vehicle privat fent una sortida de la B-20, construint 
aparcaments subterranis i amb nous carrers però els autobusos que hi arriben 
no donen una connexió suficient de la zona i la prolongació de la línia 1 des de 
Fondo encara no s’ha realitzat. 
 
La meva proposta de prolongació de tramvia no només resol l’accés al nou port 
sinó que dona una connexió ràpida i eficient als nous habitants de les noves 
àrees i als usuaris de les zones comercials i lúdiques. 
 
Els principals avantatges de la prolongació de la línia del tramvia del Fòrum 
(T4) fins a l’estació de RENFE de Badalona són:  
 

- donar accés als edificis del sector Bórax 
- donar accés al parc empresarial Granland, a través del carrer St. Lluc  
- donar accés a la part de ponent del port (zona de pesca, marina seca, 

escola de vela, tallers, restaurants) 
- donar accés a la part de llevant del port (centre lúdic i comercial, hotel) 
- donar accés a la CACI, edifici que acollirà un equipament important  
- donar accés als habitatges sector Cotonifici 
- donar accés al sector Campsa, als dos costats del tren 
- connectar tots aquests espais amb la zona Fòrum i la plaça de les 

Glòries de Barcelona i amb les línies de metro 
- connectar tots aquests espais amb el centre de Badalona  
- enllaçar amb la línia C-1 de Rodalies Renfe en dues estacions. 

 
 
Els principals avantatges de la prolongació de la línia del Gorg (T5) fins al port 
de Badalona a través del carrer Ponent són: 
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- donar accés al nou barri del Gorg, és a dir, el sector A-2 
- donar accés al nou passeig format pel canal i el parc del Gorg 
- donar accés al sector Cotonifici 
- donar accés a la part de llevant del port (centre lúdic i comercial, hotel) 
- connectar els espais amb el centre de Sant Adrià de Besòs, Sant Martí i 

la plaça de les Glòries 
- enllaçar amb la línia 2 del metro i en un futur, amb la línia 9. 

 
 
Aquesta proposta millora de manera destacada les distàncies al transport 
públic. Cal considerar que amb el transport actual, el nou port i bona part dels 
sectors de remodelació queden pràcticament aïllats d’un transport públic amb 
unes distàncies superiors als 1000 metres en molts casos. El nou tramvia 
redueix els recorreguts que cal fer caminant fins al transport públic deixant 
gairebé la totalitat del nou àmbit a menys de 500 metres d’una estació de 
tramvia. En conclusió l’accessibilitat de les dues línies és molt satisfactòria. 
 
A part de la bona connexió i de la reducció en les distàncies de caminar, el 
tramvia és un mode de transport eficient i modern amb avantatges respecte 
altres modes: velocitat comercial satisfactòria (la prolongació de línia T4 pot 
tenir-la superior a la normal), facilitat d’accés a peu de carrer, freqüència 
raonable, comoditat, etc. 
 
Finalment, malgrat la bondat de la meva proposta, he observat que hi altres 
alternatives per a dotar d’un bon transport la zona portuària i els seus voltants 
que també poden portar-se a terme. Ara bé, avaluant la situació actual s’arriba 
a la conclusió que la zona té una manca molt important de transport públic i 
que, per tant, és imprescindible resoldre aquest problema abans que el port 
funcioni a ple rendiment i els habitatges projectats estiguin ocupats.  
  

 161




