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4. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA  
 
 
4.1. Característiques generals del nou port 
 
 
El port està ubicat íntegrament al municipi de Badalona, concretament al sud 
del litoral de la ciutat, entre les platges de la Mora i del Coco, amb una 
ocupació d’un quilòmetre de costa. La infraestructura portuària està situada 
entre les prolongacions dels carrers Cervantes i Sant Lluc, en els barris de la 
Mora i el Gorg. Les coordenades del port de Badalona són: latitud: 41º 25,9’ 
nord i longitud: 2º 14,6’ est. 
 
L’espai que ocupa el nou port, era un terreny pla amb una cota mitjana de 4 
metres sobre el nivell del mar i amb una cota màxima de 4,90 metres. En 
aquesta àrea, hi havia solars de fàbriques abandonades com la Cros, la 
Campsa i la Metal·lúrgica Badalonina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Situació del port de Badalona dins del municipi. Font: elaboració 

pròpia. 
 
 
El nou port de Badalona serà principalment de caràcter esportiu, i és per això 
que tindrà una àmplia dàrsena esportiva. Tot i això, el port també vol donar 
resposta a la demanda històrica dels pescadors de la ciutat i comptarà amb una 
dàrsena pesquera i tots els serveis necessaris per a les seves activitats (llotja, 
confraria de pescadors, etc.).  
 
La dàrsena esportiva dóna lloc a un canal de navegació que penetra a la ciutat 
a través del barri del Gorg i que no té un fi únicament portuari sinó que pretén 
ser l’eix vertebrador de la remodelació del barri. Aquest canal constitueix un 
altre espai per a les embarcacions esportives i implica la construcció de 
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diferents passos superiors per a connectar la ciutat, destacant el viaducte de 
les vies de RENFE. 
 
A part de les dàrsenes, el nou port també comptarà amb edificis destinats 
directament a usos portuaris. Es tracta de l’edifici de la marina seca, l’escola de 
vela, els tallers, la confraria de pescadors, la llotja i l’edifici de capitania, entre 
d’altres. Finalment, el port es complementa amb diversos edificis amb usos 
diversos que no tenen a veure directament amb el mar. Es tracta bàsicament 
dels edificis de restauració del moll central i de l’hotel i el centre lúdic i 
comercial del moll de llevant. 
 
L’obra portuària es desenvoluparà en dues fases, que s’executaran de manera 
consecutiva i està previst que tota l’obra estigui acabada l’any 2006. Aquestes 
dues fases corresponen al port i al canal respectivament. 
 
A la figura 17, hi ha la ubicació concreta dels principals elements que 
constituiran el nou port de Badalona. El port està protegit pel moll nord o de 
llevant, pel dic d’abric i també pel contradic, situat a ponent del port. Les dues 
dàrsenes, pesquera i esportiva estan separades pel moll central i com a 
prolongació del passadís central de la dàrsena esportiva, neix el canal que 
s’endinsa a la ciutat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Principals elements del port. Font: elaboració pròpia. 
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En el Pla Especial [14], s’estableixen les superfícies de sòl assignades a 
sistemes en el nou espai portuari. Aquestes superfícies s’han definit tenint en 
compte la delimitació concessional signada el juny de 2002 per la Direcció 
General de Ports i Transport de la Generalitat de Catalunya, la Direcció 
General de Costes del Ministeri de Medi Ambient i la societat Marina Badalona 
S.A. La següent taula mostra la comparació entre les superfícies donades pel 
planejament vigent i per aquest Pla Especial: 
 
 

Espai Planejament Vigent Proposta Pla Especial 
Zona marítimo 

terrestre 165.613,73 m2 195.781 m2

Sistema general 
portuari 125.672,93 m2 119.603 m2

TOTAL  
Superfície port 291.286,66 m2 315.384 m2

 
Taula 6. Superfícies de sòl destinades a sistemes en el nou àmbit portuari. 

Font: [14]. 
  
 
Els principals serveis [9] que oferirà el nou port són els següents: 
 
Serveis a les embarcacions: 
 

- grua i moll d’espera. 
- rampa per a vela lleugera i de lliure accés, al costat de l’escola de vela. 
- estació de combustible oberta 24 hores amb gel. 
- marina seca per a 324 embarcacions. 
- vigilància monitoritzada. 
- tallers de reparació, pintura, fusteria, mecànica i electrònica. 
- varador i travel-lift de 70 tones. 

 
Serveis generals a l’usuari: 
 

- direcció i administració del port. 
- informació turística, de serveis i meteorològica. 
- telèfon, fax, internet sense cables, ràdio VHF. 
- escola de vela i esports nàutics. 
- infermeria. 
- bugaderia. 
- dutxes i cambres sanitàries individuals. 
- restaurants i cafeteries. 
- comerços diversos. 
- hotel. 
- correus. 
- places d’aparcament per a vehicles. 
- xàrter nàutic i organització d’activitats turístiques. 

 36



                                                                                                                                      4. Descripció de l’obra 

 
Serveis als amarradors: 
 

- aigua i electricitat. 
- connexió per cable i telèfon. 
- vigilància monitoritzada. 

 
Serveis mediambientals: 
 

- recollida d’olis i hidrocarburs procedents de les embarcacions. 
- contenidors per al reciclatge de vidre, paper i cartró. 
- recollida d’escombraries. 
- recollida d’aigües grises i negres. 
- bomba d’aspiració de sentines. 
 

 
 
4.2. La societat Marina de Badalona S.A. 
 
 
La construcció, explotació i gestió del nou port s’han encarregat a la societat 
mercantil de capital públic Marina de Badalona S.A., creada l’any 2000 per 
temps indefinit [9]. El principal objectiu de la societat és la gestió integral del 
procés de remodelació i desenvolupament urbanístic i econòmic de la façana 
marítima de Badalona. 
 
La societat Marina de Badalona S.A. va ser impulsada per l’Ajuntament de 
Badalona i el Consell Comarcal del Barcelonès i està integrada per membres 
de les dues administracions al 50% cada una. La Junta General de la Societat 
consta de 53 persones; està presidida per l’alcaldessa de Badalona, Maité 
Arqué i hi ha 26 membres de l’Ajuntament de la ciutat i 26 consellers del 
Consell Comarcal [10]. El Consell d’Administració de la societat està format per 
15 persones. 
 
El capital inicial de la societat era de 60.101,21 € i va ser aportat a parts iguals 
per l’Ajuntament de Badalona i pel Consell Comarcal del Barcelonès. 
Posteriorment s’han fet diverses ampliacions de capital que han permès a la 
societat afrontar les obres del port. 
 
Les principals competències de la societat es poden resumir en gestionar 
l’execució de totes les actuacions urbanístiques que es faran al sector de la 
façana marítima i l’execució de les operacions derivades del projecte de 
reparcel·lació. La societat Marina de Badalona és la concessionària de la gestió 
i posterior explotació del port des de l’any 2002.  
 
La gestió de la societat Marina Badalona S.A. [9] es divideix en dues parts que 
són la construcció del port i la construcció del sector de reforma i inclouen els 
següents punts: 
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Aspectes relacionats amb la construcció del port: 
 

- Aprovació del projecte executiu 
- Contracte d’adjudicació del projecte del port i inici de les obres 
- Obra civil, serveis, viaducte de RENFE 
- Adjudicació dels concessionaris d’edificació 
- Edificació interna del port 
- Campanya de màrqueting i promoció de vendes 
- Explotació de la concessió 
 

Aspectes relacionats amb la construcció del sector de reforma: 
 

- Projectes de reparcel·lació 
- Reallotjament d’habitants 
- Projecte d’urbanització  
- Adquisició i demolició de l’edificació existent 
- Indemnitzacions socials i industrials 
- Urbanització del sector de reforma 
- Desplegament de l’edificació pública i privada 
- Construcció dels equipaments públics 
- Tasques de manteniment i explotació de la societat 
- Traspàs de la urbanització a l’Ajuntament de Badalona 

 
 
 
4.3. Fases del projecte 
 
 
Una de les primeres decisions que va prendre el Consell d’Administració de la 
societat Marina Badalona S.A. va ser dividir l’obra en dues fases. Aquesta 
divisió es va establir en funció d’un pla de viabilitat [10] aprovat per la mateixa 
societat el mes de juliol del 2000. 
  
 
4.3.1. Primera fase 
 
La primera fase del nou port és una superfície de 110.000 m2 aproximadament, 
que va des de la via del tren fins al mar. En el Pla Especial del port de 
Badalona la primera fase coincideix amb l’anomenat polígon B, una àrea 
destinada a sistemes viaris, ferroviaris i portuaris i que acull tot l’àmbit portuari 
excepte el canal de navegació. 
 
Els elements inclosos la primera fase es detallen a la següent taula: 
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Elements de la  
primera fase Característiques generals 

● Dàrsena esportiva ● Ofereix 617 amarradors esportius 

● Dàrsena de pesca 

● Ofereix 84 amarradors pesquers 
● Al costat hi ha el moll pesquer amb la llotja, la 

confraria, les cambres frigorífiques, serveis, 
panyols, etc. 

● Dic d’abric ● Té dos nivells interiors amb garatges i panyols 
● Moll central  ● Inclou els edificis de restauració i de capitania 
● Moll nord (o de llevant) ● Inclou el centre lúdic i comercial i l’hotel 

● Marina seca i tallers 
● Inclou un edifici per a l’emmagatzematge en sec   

d’embarcacions 
● Tallers amb un travel-lift, grua, fossa, etc. 

● Escola de vela ● Edifici per a promoure els esports nàutics 
● Contradic ● Espigó amb dos cossos emergits 

 
Taula 7. Elements inclosos a la primera fase. Font: [9]. 
 
 
Aquesta primera fase va començar a executar-se el mes de juny del 2002. El 
plaç inicial d’execució de les obres era de 2 anys però els terminis no s’han 
acomplert i la primera fase finalitzarà l’any 2005. 
 
 

 

Primera fase

 
 
Figura 18. Àmbit de la primera fase del port de Badalona. Font: elaboració 

pròpia a partir de [3] i [10]. 
 
 
Els diferents edificis que s’inclouen en la infraestructura portuària de la primera 
fase d’execució de les obre, han anat evolucionant per decisions polítiques i 
tècniques pel que fa a dimensions i característiques. El Pla Especial [14] ha 
establert definitivament les seves superfícies de sostre total:  
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Sostre lucratiu 
Edifici marina seca 3.800 m2

Hotel (moll nord) 12.000 m2

Edifici comercial (moll nord) 4.000 m2

Edificis restauració (moll central) 5.200 m2

TOTAL sostre lucratiu 25.000 m2

Sostre d’equipaments 
Edifici de capitania (moll central) 900 m2

Confraria i llotja de pescadors 5.105 m2

Escola de vela 504 m2

TOTAL sostre d’equipaments 6.509 m2

 
Taula 8. Superfícies de sostre en el nou port. Font: [14]. 
 
 
4.3.2. Segona fase 
 
La segona fase del projecte inclou la construcció d’un canal de 300 metres de 
longitud i 40 d’amplada que s’endinsa en la ciutat i serà el motor de la 
remodelació urbanística del sector del Gorg. 
 
En el Pla Especial del port de Badalona, el desenvolupament del polígon A 
inclou la construcció d’aquesta segona fase, és a dir, del canal de navegació i 
els ponts associats. Tot i això, el pla actua sobre una zona més enllà de la 
infraestructura portuària i preveu un gran parc i edificis residencials. En total, el 
pla actua sobre una zona d’unes 23 hectàrees que queda limitada pels carrers 
Ponent, Antoni Bori i la plaça de Josep Tarradellas. 
 
La segona fase també preveu diversos elements per a poder donar continuïtat 
a la ciutat per sobre del canal. En aquest sentit, es construirà un pont per a la 
RENFE en el mateix lloc on són ara les vies, una passarel·la de vianants i un 
pont per a vehicle i vianants al carrer Indústria.  
 
 

Elements de la  
segona fase Característiques generals 

● Canal de navegació ● Ofereix 178 amarradors esportius 
● Viaducte de la RENFE ● Per a ús ferroviari i de vianants 
● Pont del carrer Indústria ● Per a ús viari i de vianants 
● Passarel·la de vianants ● Per a ús exclusiu de vianants 

 
Taula 9. Elements inclosos a la segona fase. Fonts: [1] i [9]. 
 
 
El començament de les obres de la segona fase ha de ser immediat a 
l’acabament de la primera fase del port. El període d’execució de les dues 
fases conjuntament es va fixar en 4 anys, és a dir, que es preveia que estigués 
acabada l’any 2006. Aquest plaç serà difícil de complir i és previsible que el 
canal no estigui en funcionament fins a l’any 2007 o 2008. El finançament de la 
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segona fase ha de ser possible gràcies al rendiment dels equipaments de la 
primera fase.  
 
 

 

Segona fase

 
Figura 19. Àmbit de la segona fase del port de Badalona. Font: elaboració 

pròpia a partir de [3] i [10]. 
 
 
 
4.4. Elements de la primera fase 
 
 
4.4.1. Dàrsena esportiva 
 
La dàrsena esportiva està situada a l’àrea nord del port i tindrà unes 
dimensions de 275 x 270 metres, és a dir, una superfície d’uns 74.250 m2 
d’aigua abrigada [14]. Acollirà deu pantalans, quatre dels quals són de 200 
metres de longitud i hi haurà la majoria del total d’amarradors previstos en tota 
l’obra portuària. Aquest espai d’aigua estarà creuat per un canal principal que 
donarà accés als pantalans i entrada al canal de navegació que s’endinsa en el 
Gorg. La dàrsena nàutica serà el gran generador de l’activitat complementària 
del nou port. 
 
El projecte preveu una totalitat de 795 amarradors per a embarcacions 
esportives, dels quals 617 estaran a la dàrsena esportiva i 178 estaran repartits 
en el canal interior. El 80% dels amarradors es destinaran a la venda i el 20% 
restant a lloguer, la qual cosa, juntament amb l’explotació de les activitats 
comercials i lúdiques, generarà recursos per amortitzar la inversió [9]. El preu 
aproximat dels amarradors serà de 610 €/m2. 
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Figura 20. Vista dels quatre pantalans del sector nord de la dàrsena esportiva, 

encara en construcció. Font: pròpia. 
 
 
La dàrsena esportiva, sense comptar la zona del canal, oferirà 617 amarradors, 
distribuïts en paquets per a embarcacions d’eslores de 8 a 30 metres. La 
quantitat i dimensions dels amarradors esportius es detallen a continuació a la 
taula 10: 
 
 

Quantitat Dimensions (m x m) Superfície (m2) 
210 8 x 3 24 
180 10 x 3,5 35 
12 10 x 4 40 
81 12 x 4 48 
23 12 x 4,5 54 
18 15 x 4,5 67,5 
37 15 x 4,7 70,5 
22 20 x 5,6 112 
18 20 x 6 120 
13 25 x 7 175 
3 30 x 8 240 

 
Taula 10. Quantitat i dimensions dels amarradors de la dàrsena esportiva.  

Font: [9]. 
 
 
Inicialment, el projecte del port preveia un nombre major d’amarradors, però la 
Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat en va reduir la quantitat 
amb l’objectiu d’optimitzar al màxim el sistema portuari. D’aquesta manera es 
garanteix la competitivitat i l’adequació del port a la realitat del sector i a les 
necessitats dels usuaris. 
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Per a construir la dàrsena esportiva, s’han hagut de dragar molts metres cúbics 
de terra ja que la dàrsena s’ubica en una zona on abans hi havia solars 
abandonats i la platja de la Mora. 
 
 

 
 
Figura 21. Obres de dragatge per a la construcció de la dàrsena esportiva. 

Font: [15]. 
 
 
4.4.2. Dàrsena de pesca 
 
Com he comentat a l’apartat anterior, el port ha estat una llarga reivindicació 
dels pescadors de Badalona que sempre han volgut tenir un espai d’aigua 
abrigada on poder amarrar les embarcacions. D’aquesta manera, el projecte 
definitiu del port materialitza aquesta demanda i inclou la construcció d’una 
dàrsena exclusiva per a ús pesquer i d’altres instal·lacions per a les activitats 
relacionades amb la pesca. 
 
La dàrsena es troba ubicada a la zona sud immediata a la bocana del port i 
està separada de la dàrsena esportiva pel moll central. Té una superfície 
d’aigua abrigada d’uns 19.355 m2 i els molls de pesca tenen una longitud de 
290 metres, que inclouen 50 metres per a la descàrrega de la mercaderia 
davant de la llotja. Les últimes dades del projecte [9] preveuen que hi hagi 84 
amarradors, distribuïts de la següent manera:  
 
 

Quantitat Dimensions (m x m) Superfície (m2) 
45 10 x 3,5 35 
22 12 x 4 96 
17 5 x 21 105 

 
Taula 11. Quantitat i dimensions dels amarradors de la dàrsena pesquera. 

Font: [9]. 
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Les explanades i els molls previstos i destinats a usos pesquers tenen una 
superfície d’uns 15.020 m2. En aquesta zona hi haurà diversos edificis que 
acolliran la llotja, la confraria de pescadors amb restaurant i bar, les casetes, 
serveis i panyols, les cambres frigorífiques i el lloc per a l’emmagatzematge de 
caixes, entre d’altres instal·lacions. A més, s’habilitarà una esplanada per al 
manteniment de les xarxes de pesca. A la dàrsena de pesca es preveu que hi 
hagi 46 places d’aparcament a l’aire lliure.  
 
L’edifici que acollirà la llotja i la confraria de pescadors serà del tipus PB+1, 
amb una superfície de parcel·la de 2.860 m2 i un sostre màxim de 5.105 m2. En 
aquest edifici hi haurà una sala de subhasta, un espai per a la venda al detall, 
administració, confraria de pescadors, vestidors, cantina, un restaurant, locals 
d’emmagatzematge de la mercaderia i panyols [14]. 
 
La dàrsena de pesca donarà accés als tallers de reparació d’embarcacions i a 
la marina seca del port de Badalona. La figura 22 mostra una imatge virtual de 
la futura dàrsena pesquera, amb els pantalans de 290 metres que permetran 
els amarradors dels vaixells, l’edifici de la confraria de pescadors i llotja a 
l’esquerra i el taller i la marina seca al fons. 
 
 

 

 
 
Figura 22. Futura dàrsena pesquera vista des del dic d’abric. Al fons, la marina 

seca i els tallers. Font: [16]. 
 
 
La construcció de la dàrsena pesquera també ha requerit d’operacions de 
dragatge i l’aigua marina ha envaït zones on abans hi havia terra. Tot i això, 
l’execució de la dàrsena pesquera s’ha fet uns mesos després de la dàrsena 
esportiva.  
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Figura 23. Obres de dragatge per a la construcció de la dàrsena pesquera. A 

l’esquerra, edifici de capitania. Font: pròpia. 
 
 
4.4.3. Dic d’abric 
 
El dic d’abric (també anomenat dic de recer) va començar a construir-se l’any 
2002 i va ser la primera obra portuària en executar-se, tal com s’indica a la 
memòria de Marina Badalona [10]. Durant els mesos d’estiu es va construir la 
part que dóna a l’exterior del port amb elements submergits que el protegeixen 
dels temporals i esmorteeixen la força de les onades incidents. Posteriorment 
s’anirà completant el dic amb la part que queda a l’interior del port.  
 
El dic té una longitud de 740 metres i va des del carrer Cervantes fins al carrer 
Sant Lluc. Té una inclinació de 30º respecte de la línia de la costa i està 
protegit per escollera natural de cantera. La inclinació del dic d’abric del port de 
Badalona és diferent de la majoria de ports propers i això redueix l’efecte 
barrera del port i reduieix l’impacte sobre la dinàmica litoral. 
 
 

 
 
Figura 24. Vista aèria del dic d’abric i les obres de dragatge de les dàrsenes. 

Font: [15].  
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La part superior del dic d’abric serà un passeig com a continuació del passeig 
marítim procedent del centre de Badalona i del mirador del moll de llevant. 
L’amplada d’aquest passeig serà de 5 metres a l’inici i es reduirà a 3 metres 
aproximadament a la meitat del dic. A través d’un sistema de rampes i escales 
es podrà baixar fins a la cota dels pantalans adjacents de la dàrsena pesquera. 
 
La cota de coronació del dic de recer serà de 7,5 metres sobre el nivell del mar. 
Aquesta alçada del dic permet aprofitar la seva part interior per situar-hi a 
garatges i panyols, segons s’indica al Pla Especial [14]. 
 
 

 
 

Figura 25. Vista del dic d’abric des de l’interior del port, amb els dos nivells 
destinats a garatges i panyols. Font: pròpia.  

 
 
4.4.4. Moll central  
 
El moll central està situat al mig del port i separa les dàrsenes esportiva i 
pesquera. Té una longitud de 204 metres i una amplada de 65 metres. En 
aquest moll hi haurà l’edifici de capitania, dos edificis de restauració i altres 
serveis per als amarradors situats a la dàrsena esportiva.  
 
A la part superior del moll està prevista la ubicació d’una petita gasolinera per 
als vehicles i al davant de l’edifici de capitania hi haurà la benzinera que faran 
servir les embarcacions per a repostar carburant.  
 
L’accés amb vehicles a aquest moll es fa a través d’una via amb doble sentit de 
circulació vial de doble sentit que va paral·lel als edificis de restauració i arriba 
fins a l’edifici de capitania. Així mateix, el moll disposarà de 210 aparcaments 
en bateria a l’aire lliure, segons el que s’estableix en el planejament [14]. 
 
L’edifici de capitania estarà situat a l’extrem del moll central del port i serà el 
centre administratiu, de control i de vigilància de tota la instal·lació portuària. 
L’edifici acollirà les noves oficines de la societat Marina de Badalona S.A., la 
unitat de capitania, el salvament marítim i la Guàrdia Civil del mar.  
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La configuració de l’edifici de capitania és de PB+3, amb la cota de referència 
de la planta baixa a 1,56 m i el pla horitzontal superior a 16,16 m com es pot 
observar a la figura 26. La superfície de parcel·la és de 330 m2, tot i que 
l’ocupació màxima és només de 200 m2, tal com s’indica al Pla Especial [14]. El 
sostre màxim de tot l’edifici és de 900 m2.  
 
 

 
 
Figura 26. Plànol de l’alçat de l’edifici de capitania. Font: [14]. 
 
 
Els principals serveis que proporcionarà l’edifici de capitania són la direcció i 
administració del port, informació turística i meteorològica, abalissament i 
duana i també serveis de comunicació com telèfon, fax, internet, i ràdio VHF. 
 
 

 
 

Figura 27. Construcció de l’edifici de capitania del nou port. En primer terme, la 
dàrsena esportiva. Font: pròpia. 
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En aquest moll central també hi haurà dos edificis amb locals comercials, d’oci i 
de restauració. Aquests locals són una part de l’oferta lúdico-comercial que 
oferirà el nou complex portuari ja que s’intentarà que el port no sigui un espai 
d’ús exclusiu per als pescadors i practicants de navegació esportiva. 
 
Els edificis previstos en el moll central estaran enfrontats i això permetrà la 
ubicació de terrasses entre ells i de cara a la dàrsena esportiva, a l’aire lliure o 
sota algun element que les cobreixi. El pas de vianants serà paral·lel a l’eix del 
moll i permetrà accedir als pantalans del sector sud de la dàrsena esportiva.  
 
El primer edifici comercial té una forma rectangular, té 3.600 m2 de sostre 
màxim i segueix l’eix del moll central. El segon edifici està més a prop de les 
vies de RENFE i té un sostre màxim de 1.600 m2. Els locals estaran ocupats 
per restaurants, bars, cafeteries, serveis, etc. En el Pla Especial [14] s’estableix 
clarament la prohibició d’ubicar-hi bars musicals, discoteques o altres activitats 
semblants.  
 
 
4.4.5. Moll de llevant (o moll nord) 
 
Aquest moll està situat a la part de llevant del nou port de Badalona i 
constitueix l’entrada al port des del centre de la ciutat. Tindrà una longitud d’uns 
250 metres i una amplada de 90 metres. Al moll hi haurà dos edificis destinats 
a usos comercials, lúdics i hotelers i 498 places d’aparcament al seu subsòl, 
distribuïdes en dues plantes. Al costat de l’accés nord del port hi haurà una 
benzinera per als vehicles. 
 
 

 
 
Figura 28. El moll nord del port, abans de construir-se els edificis previstos. 

Font: pròpia. 
 
 
L’espai que hi ha entre els dos edificis esmentats és on desemboca el passeig 
marítim procedent de la platja del Progrés i esdevé un mirador sobre la dàrsena 
esportiva del port. En un principi, estava prevista la ubicació d’una gran plaça 
de 4.800 m2 entre els dos edificis del moll de llevant, però el Pla Especial de 
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desenvolupament del sistema general portuari [14] ha establert que estiguin 
connectats mitjançant un sòcol unitari amb diversos locals relacionats amb el 
port i amb l’accés a l’hotel.  
 
La planta –2, comuna als dos edificis estarà a la cota d’accés al port (+1,4 m) i 
tindrà places d’aparcament per a l’hotel, el centre lúdic i el port en general. La 
planta –1 del moll estarà al nivell del passeig marítim, serà també comuna als 
dos edificis i estarà destinada a usos comercials i a un centre de convencions.  
 
El centre lúdic i comercial és un edifici que té una volumetria equivalent a PB+2 
i tindrà un sostre màxim de 4.000 m2. Està situat a la part del moll de llevant 
que queda més a prop del mar i comparteix els aparcaments i les dues plantes 
inferiors amb la resta del moll.  
 
En un principi, es preveia un edifici comercial amb una superfície de 29.000 m2, 
però s’ha descartat que la viabilitat econòmica del port es pugui basar en 
aquests usos donada la previsible saturació de centres comercials de l’entorn. 
Així, al costat del pavelló del Joventut es construirà la Ciutat del Bàsquet [17], 
un nou centre amb més de 40.000 m2 destinats a usos esportius, comercials i 
d’oci.  
 
 

 
 
Figura 29. Futur edifici lúdic i comercial des del dic d’abric. Font: [16]. 
 
 
Dels dos edificis projectats en aquest moll, el més proper a la ciutat allotjarà un 
hotel, que estarà exactament situat fora de la zona de domini públic marítimo-
terrestre. L’hotel estarà al costat de l’edifici comercial previst en el moll nord i 
s’hi podrà accedir a través de la planta –2 que queda a cota +1.4 m.  
 
L’hotel serà un edifici de PB+9 amb un sostre màxim de 12.000 m2. Es pretén 
que l’ús hoteler sigui el nou motor financer de l’operació en detriment de l’ús 
comercial, ja que la superfície comercial del moll nord s’ha reduït de manera 
considerable. Com a ús complementari, també es permet que hi hagi oficines.  
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4.4.6. Marina seca i tallers 
 
A través de l’accés a la dàrsena de pesca del port de Badalona s’arriba fins a 
l’àrea tècnica del port, que inclou un edifici destinat a marina seca, els tallers 
per a les embarcacions i el varador. Aquesta àrea tècnica està situada a la 
zona sud del port, a tocar de la prolongació del carrer Sant Lluc i dels edificis 
del sector Bórax. 
 
La marina seca estarà ubicada en un gran edifici de 3.800 m2 i tindrà 324 
places de port sec per a emmagatzemar embarcacions de 7 metres d’eslora 
màxima en períodes que no es facin servir, ocupant així menys espai que a les 
dàrsenes. Al costat d’aquest edifici n’hi haurà un altre d’adossat, amb 753 m2 
per a tallers i manteniment i 490 m2 destinats a locals diversos.  
 
Per completar l’espai tècnic del port, davant l’edifici de la marina seca hi haurà 
una esplanada lliure d’obstacles amb una superfície d’uns 7.732 m2 a l’aire 
lliure per posar-hi tot tipus d’embarcacions. En aquest espai hi haurà un travel-
lift de 70 tones, una grua i una fossa per a poder avarar les embarcacions.  
 
 

 
 
Figura 30. Imatge virtual de l’edifici de la marina seca i els tallers. Font: [16]. 
 
 
4.4.7. Escola de vela 
 
L’escola de vela se situarà al sud del port, entre la bocana del port i l’espigó 
sud, a pocs metres del mar. Es podrà accedir a l’escola de vela tant des de fora 
del port, com des del seu interior. Aquest edifici materialitza la demanda d’un 
espai per a la pràctica d’esports nàutics i ha de consolidar aquesta pràctica a la 
ciutat de Badalona.  
 
Un dels usos més destacats del nou edifici és l’emmagatzematge de diferents 
tipus d’embarcacions i patins de vela de pal llarg. Altres espais de l’edifici seran 
aules, sales de monitors, despatxos, un bar i una terrassa. 
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Figura 31. Futur edifici que acollirà l’escola de vela. Font: [16]. 
 
 
L’especial ubicació de l’escola de vela, a tocar de la platja de ponent del port, 
permetrà l’accés de les embarcacions nàutiques al mar. En aquest sentit, hi 
haurà una rampa d’ús públic a prop de l’escola, que podrà ser usada sense 
tenir dret d’ús d’amarratge en el port. Aquesta rampa va ser una condició 
imposada per la Direcció General de Ports i Transports de la Generalitat amb 
posterioritat a la redacció del projecte.  
 
El Pla Especial [14] descriu les dimensions de l’edifici i estableix una cota de 
referència de planta baixa de 6,50 m i una alçada de 8 metres. La parcel·la 
ocupada per l’escola és de 1.135 m2 tot i que el sostre màxim de l’edifici és de 
500 m2. En la següent figura s’observa l’alçat i la planta de l’edifici i el seu 
entorn, destacant l’espai per a guardar-hi patins de vela i altres embarcacions 
nàutiques.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Plànol de la planta i l’alçat de l’escola de vela. Font: [14]. 
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4.4.8. Contradic 
 
Uns metres a ponent de l’edifici de l’escola de vela, s’ha construït el contradic 
del port, un espigó amb dos cossos emergits i una altre de submergit que fa de 
límit de l’àmbit del port. Aquest espigó s’ha ubicat a la zona sud del port, al 
costat de la bocana per on les embarcacions accediran al nou port. El contradic 
va ser una dels primers elements que es van construir al port de Badalona i les 
obres van començar l’any 2002. 
 
Una de les funcions d’aquest espigó és consolidar la sorra de les platges que 
queden a ponent del port. En aquest sentit, cal remarcar que aquesta zona és 
la que pot tenir dèficit de sorra i una disminució de l’ample de la platja de la 
Mora d’acord amb la dinàmica litoral prevista. A més, en un possible 
transvasament artificial de sorra mitjançant un by-pass, la sorra transportada es 
dipositaria als voltants d’aquest espigó.  
 
Aquest espigó també té la funció de retenir la sorra en el cas d’un temporal de 
SW a NE, és a dir, quan el vent sigui Garbí, ja que la sorra arrossegada pels 
corrents marins podria anar en direcció al port i provocar problemes 
d’aterrament a la bocana.  
 
 

 
 
Figura 33. Contradic amb doble espigó emergit. Font: pròpia. 
 
 
 
4.5. Elements de la segona fase 
 
 
4.5.1. Canal de navegació 
 
El canal de navegació és l’eix sobre el que es basa la segona fase de l’obra 
portuària completa i ha de ser el motor que impulsi la remodelació integral del 
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barri del Gorg de Badalona. L’àmbit que inclou aquesta transformació és una 
franja que s’endinsa a la ciutat entre els carrers Antoni Bori i Ponent, fins a la 
plaça de Josep Tarradellas. Les característiques del canvi urbanístic estan 
explicades a l’apartat 5 i a continuació es detallen únicament les del canal de 
navegació.  
 
El nou canal formarà part de la nova infraestructura portuària i sortirà de la 
dàrsena esportiva del port. Els pantalans d’aquesta dàrsena deixen un 
passadís central perpendicular a ells, que condueix les embarcacions cap al 
canal.  
 
 

 
 
 
Figura 34. L’espai que ocupen aquestes naus industrials serà l’inici del canal de 

navegació. Font: pròpia. 
 
 
Tal i com he explicat en els antecedents del port, el canal ideat per Manel de 
Solà-Morales havia d’arribar fins a la plaça de Josep Tarradellas però finalment, 
el canal que es construirà té la meitat de la longitud prevista inicialment i arriba 
fins al carrer Progrés. L’espai que queda entre aquest carrer i la plaça citada 
estarà ocupat per un parc que donarà continuïtat a l’eix portuari i de 
remodelació urbanística. 
 
El canal tindrà una longitud de 350 metres i una amplada de 40 metres. En els 
dos costats del canal hi haurà un total de 178 amarradors per a embarcacions a 
motor i de petita eslora (no poden superar els tres metres d’obra morta). La 
distribució dels amarradors al canal és la següent: 
 
 

Quantitat Dimensions (m x m) Superfície (m2) 
101 8 x 3 24 
77 10 x 4 40 

 
Taula 12. Quantitat i dimensions dels amarradors del canal de navegació. 

Font: [9]. 
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Als dos costats del canal hi haurà diferents nivells amb locals d’ús nàutic, 
comerços, panyols, serveis per als amarristes i aparcaments. Així, el conjunt 
format pel canal, els locals i els vials exteriors donarà un passeig de 80 metres 
d’ample. Està previst que la construcció del canal es financi amb el rendiment 
obtingut en l’explotació de la primera fase del port. 
 
 
4.5.2. Pont de la RENFE 
 
La construcció del canal que s’endinsa a la ciutat implica donar continuïtat a la 
línia ferroviària que discorre per la línia de mar de Badalona. Es tracta de la 
línia C-1 de Rodalies RENFE, que es correspon amb la primera línia de tren de 
la península Ibèrica de Barcelona a Mataró, de l’any 1848. 
 
A llarg termini està previst el trasllat de la línia de tren cap a l’interior de la 
ciutat, en tram subterrani, però la immediatesa de les obres de la segona fase 
del port fa necessària la construcció del pont que permeti als trens creuar el 
canal per sobre. En tot cas, la desaparició del tren de la costa permetria 
alliberar un espai gran a primera línia de mar que s’habilitaria com a passeig 
marítim i el pont de la RENFE tindria el nou ús de donar continuïtat a aquest 
passeig.  
  
El traçat en planta de les vies del tren al seu pas pel nou pont serà igual que el 
traçat previ, és a dir, les vies no es desvien respecte del seu traçat original, que 
és recte. Per a poder construir el nou pont i donat que el servei de trens a la 
línia C-1 no es pot interrompre, es farà un desviament provisional de les vies 
abans de construir-lo, passant per la zona del nou canal. 
 
 

 
 
Figura 35. Lloc on es construirà el nou pont per a les vies de RENFE sobre el 

canal. Font: pròpia. 
 

 54



                                                                                                                                      4. Descripció de l’obra 

 
Aquest pont ha de permetre el pas d’embarcacions de dimensions limitades 
cap a l’interior del canal de navegació i en aquest sentit, el pont deixa un gàlib 
d’uns 5 metres. Per aquest motiu, el traçat en alçat sí que es modifica de 
manera substancial respecte a l’estat previ de les vies, que han d’augmentar la 
seva cota.  
 
El Pla Especial [14] recull les característiques generals del pont de la RENFE. 
La cota màxima d’aquest pont serà de 7,5 metres i s’assolirà en el tram que va 
del carrer Ponent fins a l’altra banda del canal. A partir d’aquest punt alt, les 
vies baixaran amb un pendent de l’1’5% pel costat de Badalona centre i de l’1% 
pel costat de Sant Adrià fins a arribar a la cota de la ciutat, és a dir, 4,5 metres. 
Aquests pendents i els valors de Kv superiors a 4.000 permeten mantenir la 
velocitat actual de la línia. 
 
A la zona central del pont, és a dir, la part que queda per sobre del canal i dels 
seus molls, el pont es resol amb una estructura porticada amb una llum màxima 
d’uns 80 metres. El viaducte es recolza en diverses piles i en dos estreps a 
cada costat.  
 
Les dues rampes de pujada al pont són terraplens confinats entre murs 
d’acompanyament. A la part sud del pont, l’espai que queda sota les vies del 
tren, s’aprofitarà per ubicar-hi locals i serveis diversos del port. L’Estudi 
d’Impacte Ambiental [5] preveu que els reompliments necessaris per a les 
rampes es facin amb material procedent de les excavacions de les obres del 
mateix port. Les terres esmentades s’hauran de compactar fins a la densitat 
corresponent al 95% de l’assaig Próctor modificat. A la coronació d’aquests 
terraplens s’hi posarà una làmina geotextil i la capa d’explanada a sobre.  
 
La modificació del P.G.M. de l’any 1998 ja preveia elevar les vies del tren per a 
resoldre la compatibilitat entre el tren, el port i la ciutat en aquest punt [18]. 
 
 
4.5.3. Pont del carrer Indústria 
 
El canal que es construirà arribarà fins al carrer Progrés i per tant travessarà el 
carrer Indústria. Per aquest motiu caldrà construir un pont que doni continuïtat 
al carrer per sobre del canal, tot seguint la trama de l’Eixample Pons. 
 
El pont tindrà una amplada de 20 metres, ja que es preveu que tot el carrer 
Indústria s’ampliï fins a aquest ample [18]. El gàlib inferior del pont serà d’un 
mínim de 5 metres sobre la cota de l’aigua del canal, per deixar passar les 
embarcacions que hi tinguin amarradors. 
 
 
4.5.4. Passarel·la per a vianants 
 
Per a poder donar continuïtat al pas de vianants pel passeig marítim de 
Badalona a través del port, s’ha previst construir una passarel·la de vianants a 
la banda nord del carrer Eduard Maristany. 
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A conseqüència del caràcter interior del nou port i de la presència del canal, si 
no es construís aquest pas superior per a vianants, el creuament de la 
infraestructura  portuària s’hauria de fer pel carrer Indústria, una illa de cases 
més amunt. 
 
En principi, la passarel·la es va projectar perquè es preveia que el nou pont del 
tren fos per a ús exclusiu ferroviari i de serveis relacionats. Tot i això, si 
finalment s’opta per fer un pont per al tren amb un pas per a vianants, és 
possible que no es construeixi la passarel·la del carrer Eduard Maristany. 
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