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1.INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
 
1.1. Introducció 
 
 
Hi ha moltes maneres de veure el territori i una d’elles és des del punt de vista 
de les infraestructures i del seu paper dins l’ordenació del territori. En aquest 
sentit, situar una infraestructura en un determinat lloc no és neutre, sinó que sol 
tenir conseqüències, que poden ser positives o negatives. La decisió 
d’emplaçar una determinada infraestructura en un determinat lloc o en un altre 
condiciona de manera destacada l’evolució del territori del voltant i pot canviar 
de manera significativa l’ocupació de l’espai, els usos dels seus habitants, 
l’economia, etc. 
 
Alguns exemples d’infraestructures que generen impactes sobre el seu entorn 
són: les variants de carreteres, que atrauen el creixement urbanístic cap al lloc 
on se situen; la implantació de noves estacions del tren d’alta velocitat, que 
provoquen impactes sobre el turisme i la indústria, i en general sobre 
l’economia de la ciutat on s’emplacen; els túnels de muntanya que faciliten les 
comunicacions entre comarques abans separades i afavoreixen el flux de 
persones i béns entre elles. 
 
Des d’un punt de vista econòmic, una infraestructura és vista com una obra 
material que serveix per al desenvolupament de la base econòmica d’un país. 
Així, la construcció d’infraestructures no sempre respon a un model de 
demanda, sinó que intenta actuar sobre l’oferta i aprofitar la seva potencialitat 
per a desenvolupar un territori. 
 
El port de Badalona també és una infraestructura i per tant, cal preveure que 
generarà un impacte més enllà del que representa el nou espai portuari. 
Preveient aquest impacte, el nou port no s’ha projectat com un espai aïllat i 
desconnectat de la ciutat sinó que s’ha plantejat com el motor de la renovació 
urbana del litoral sud de Badalona i fins i tot com un projecte que pretén canviar 
molts aspectes del conjunt de la ciutat. La històrica reivindicació del port no ve 
només per la tradició pesquera i d’esports nàutics sinó perquè es preveia que el 
port faria canviar la Badalona industrial i obsoleta en una Badalona amb usos 
residencials i lúdics de cara al mar.  
 
El projecte de port que finalment s’ha aprovat demostra que s’ha plantejat la 
seva construcció de manera global, ja que el canal uneix el port amb la nova 
ciutat. Es tracta doncs, de la construcció d’una infraestructura preveient els 
seus impactes i en la que el més important no és el propi port sinó els canvis 
urbanístics i socioeconòmics que generarà. Malgrat que en aquest cas hi ha 
una demanda de construcció del port, es pot considerar que el projecte s’inscriu 
més en un model d’oferta.  
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1.2. Objectius 
 
 
Els objectius principals d’aquesta tesina són els següents: 
 

- Analitzar els antecedents històrics que han conduït a la construcció del 
nou port, tant pel que fa a la relació de la ciutat amb el mar com pels 
intents anteriors de construir-lo.  

 
- Constatar la relació que hi ha entre la fi de la industrialització a la ciutat i 

la importància del sector terciari amb la construcció del port i la 
remodelació de la façana marítima de Badalona. Veure la nova 
urbanització com una continuïtat dels planejaments d’eixample de la 
ciutat. 

 
- Descriure el projecte del port i del canal, posant èmfasi en aquells 

elements que suposen nous usos lúdics, comercials i de serveis per a la 
ciutat i que constitueixen una part de l’impacte que generarà el nou port 
a Badalona. Veure la relació que hi ha entre la infraestructura portuària i 
els nous espais residencials, que es materialitza en elements com el 
canal o el viaducte del tren. 

 
- Analitzar l’impacte urbanístic del port, descrivint els sectors de la ciutat 

que sofriran una remodelació integral com a conseqüència directa de la 
construcció del port. Descriure l’àrea dels sectors esmentats, el nombre 
d’habitatges previstos i la distribució de zones i sistemes. 

 
- Estudiar altres projectes urbanístics no residencials relacionats amb el 

nou port, com el parc empresarial o la Capital Europea del Bàsquet. 
 

- Comptabilitzar de manera aproximada la inversió que es destinarà al 
port i al sector de reforma urbanística. Analitzar quin impacte econòmic 
tindrà aquesta inversió en el conjunt de Catalunya i a la ciutat de 
Badalona, en termes de valor afegit brut i d’ocupació. 

 
- Analitzar l’impacte ambiental que generarà el port en el seu entorn, 

destacant l’efecte sobre els terrenys que ocupa i sobre la dinàmica 
litoral. Preveure la contaminació que pot provocar el nou port en 
funcionament sobre les platges i aigües del voltant. 

 
- Descriure el patrimoni artístic i cultural preexistent en els sectors de 

reforma urbanística i veure quins elements seran compatibles amb els 
nous planejaments. 

 
- Analitzar el transport públic existent a la zona i el servei que donarà al 

nou port i als nous espais residencials i empresarials. 
 
- Fer una proposta coherent d’accés al nou port i als nous sectors de 

remodelació urbanística mitjançant un transport públic. Analitzar 
diferents possibilitats i desenvolupar la més satisfactòria. 
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