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5. IMPACTE URBANÍSTIC 
 
 
Per a poder explicar abastament l’impacte urbanístic del port de Badalona cal 
incloure també totes aquelles construccions que es troben dins del sistema 
portuari i que impliquen un canvi radical en la morfologia d’aquest sector de la 
costa. És a dir, la descripció del projecte de l’apartat anterior ja és una part de 
l’impacte urbanístic ja que inclou noves construccions, la major de les quals són 
equipaments o d’ús públic: un nou espai abrigat per a vaixells, un nou canal, 
restaurants, locals d’oci, vials interiors del port, aparcaments, un nou hotel, etc. 
 
A part de l’impacte de la pròpia infraestructura portuària, cal destacar que la 
construcció del port no és un fet aïllat, sinó que s’inscriu dins un projecte més 
ampli de remodelació de la façana marítima de Badalona i que per tant, té un 
impacte urbanístic que va més enllà del sistema portuari. El fet més destacat 
d’aquest impacte urbanístic és el canvi d’usos dels terrenys de la façana litoral, 
que passen de ser indústries en decadència o abandonades a tenir uns usos 
bàsicament residencials, amb els equipaments, comerços i espais verds 
necessaris. 
 
Els espais que tindran una remodelació pràcticament total són diversos sectors 
que es troben al voltant del port, entre Sant Adrià del Besòs i el centre de 
Badalona: 
 

• El sector A-2 comprèn diversos espais al voltant del port i una franja que 
va des del port fins a la plaça Tarradellas. Aquest sector implica la 
remodelació del barri del Gorg al voltant del nou canal de navegació i del 
nou parc mitjançant un procés de reparcel·lació. 

 
• A ponent del port hi ha el sector A-1, antics terrenys de la Bórax, on hi 

haurà tres nous grups d’habitatges i un parc a primera línia de mar.  
 
• A llevant del port hi ha el sector A-3, que ocupa terrenys als dos costats 

de la via del tren i que combinarà els nous habitatges i espais verds amb 
la conservació d’alguns elements històrics.  

 
• El sector Cotonifici està format per dues illes on abans hi havia la fàbrica 

del mateix nom. 
 
 
A banda d’aquests sectors, he inclòs dins l’impacte urbanístic la zona industrial 
sud de Badalona perquè, malgrat que ja existia abans del port, la seva 
construcció ha comportat un impuls de la indústria en el sector. El major impuls 
de la zona industrial sud és el parc empresarial Granland, un conjunt de naus 
industrials noves que ocupen una àrea propera a la via del tren. 
 
Els sectors A-1, A-2, A-3 i Cotonifici preveuen que es passi d’usos industrials a 
usos residencials (excepte en alguns casos puntuals, com en la fàbrica d’Anís 
del Mono). En canvi, en la zona industrial sud s’ha potenciat al màxim la 
indústria per a compensar la pèrdua de sòl dedicat al sector secundari a la 
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ciutat de Badalona i l’impacte urbanístic no implica una remodelació total de 
l’àrea industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Sectors de remodelació urbanística al voltant del nou port.  

Font: elaboració pròpia a partir de [18] [19] [20] [21] [22]. 
 
 
Si considero les superfícies ocupades per cada sector de remodelació definit 
abans, puc arribar a la conclusió que el port ha generat un impacte urbanístic 
que afecta una àrea d’unes 58 hectàrees. He obtingut aquesta superfície total 
sense comptar l’espai ocupat per la pròpia infraestructura portuària i 
considerant només l’espai ocupat pel parc empresarial Granland de la zona 
industrial sud: 
 
 

Sector Superfície (m2) 
A-2 (polígon A de reparcel·lació) 230.900 
A-1 (zona Bórax) 80.544 
A-3 (zona Campsa) 132.716 
Cotonifici 38.769 
Zona Industrial Sud (només Granland) 98.000 

TOTAL 580.929 
 
Taula 13. Superfície de cada sector de remodelació urbanística.  

Font: elaboració pròpia a partir de [18] [19] [20] [21] [22]. 
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5.1. Sector A-2 (zona port i canal) 
 
 
5.1.1. Àmbit 
 
L’àmbit de remodelació inclòs al Pla Especial [18] està format per un conjunt 
d’espais que es troben al voltant de la nova infraestructura portuària de la 
ciutat, és a dir, del port i del canal de navegació. El límit entre aquests espais i 
les instal·lacions pròpies del port ve donat per la definició del sistema general 
portuari descrit en el Pla Especial [14]. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Àmbit del sector A-2. Font: elaboració pròpia a partir de [18]. 
 
 
Per una banda, l’àmbit inclou una franja compresa entre els carrers Antoni Bori, 
Ponent, Marquès de Montroig i Eduard Maristany, és a dir, on hi haurà el nou 
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canal, un gran parc i dues fileres d’edificis nous. Aquesta franja al voltant del 
canal es coneix com a àmbit del Gorg, ja que constitueix la reorganització 
d’aquest barri. 
 
En el sector A-2 també s’inclouen diversos espais adjacents al futur port que 
requereixen d’una nova ordenació perquè hi hagi continuïtat entre el port, la 
ciutat i els altres sectors de remodelació urbanística. Tots aquests espais del 
sector conformen l’entorn del sistema portuari. 
 
La superfície total de tot el sector és de 230.989 m2, incloent la franja del canal 
al Gorg i els espais del voltant del port que no estan inclosos dins el sistema 
general portuari. 
  
 
5.1.2. La reparcel·lació 
 
Per a poder dur a terme la transformació del barri del Gorg i la construcció del 
port es va fer un procés de reparcel·lació de tot el sector A-2 abans definit. 
Aquest sector es va anomenar Polígon A i té una superfície total de 23,09 ha. 
 
Per altra banda, en el procés també és va definir el Polígon B, de 11,04 ha, que 
correspon als terrenys d’antigues fàbriques on hi ha el nou port i que està 
ordenat segons el Pla Especial [14]. 
 
Com a preexistències, en tot l’àmbit hi havia 148 finques i 255 propietaris, dels 
quals 144 ho eren d’habitatges i uns 60 d’activitats econòmiques. Per a la 
reparcel·lació es va suposar un cost de 19 milions d’euros per a la nova 
urbanització de la zona. En resum, el que hi ha en aquests terrenys són espais 
industrials en desús, habitatges antics i zones abandonades que han fet de 
barrera entre la ciutat i el mar. L’objectiu del procés [10] és transformar aquests 
terrenys en nous espais residencials, portuaris i d’oci.  
 
 

 
 
Figura 38. Indústries del sector del Gorg, que s’enderrocaran. Font: pròpia. 
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Així, en aquest procés de reparcel·lació, s’ha fet una nova distribució de les 23 
ha del Polígon A, destacant-ne la part del sistema portuari destinada al canal, 
els espais públics i els espais privats. La següent taula mostra aquesta 
distribució: 
 
 

Espai Superfície (m2) 
Sistema viari 74.000 
Parcs i Jardins 58.000 
Canal i Sistema portuari 24.000 
Equipaments 13.000 

TOTAL SÒL PÚBLIC 169.000 
Sòl d’aprofitament privat 61.000 

TOTAL SÒL PRIVAT 61.000 
TOTAL POLÍGON A 230.000 

 
Taula 14. Distribució de la superfície pública i privada del Polígon A després de 

la reparcel·lació. Font: [10]. 
 
 

 

Qualificacions urbanístiques 
 

Sistema 5           Viari 
 
Sistema 6b          Parcs i jardins urbans 
 
Sistema 1b-PB   Sistema general portuari 
 
Zona 7b          Equipaments 

 
 
Figura 39. Nova distribució de les 23 hectàrees, després del procés de 

reparcel·lació. Font: [10] 
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Els drets dels propietaris es poden transformar en drets futurs a través 
d’indemnitzacions, de metres quadrats de sostres de la nova zona o en el dret 
a ser reallotjat. L’aprovació de la reparcel·lació va ser l’any 2002, després 
d’assignar les finques de cada propietari en la nova zona urbanitzada. 
 
Els propietaris que viuen a la zona afectada i que opten pel reallotjament, ho 
faran en un pis del bloc que s’està construint a l’illa delimitada pels carrers 
Cervantes, Estribord, Indústria i Eduard Maristany. Es tracta d’una promoció 
d’habitatges gestionada per Regesa, societat pública pertanyent al Consell 
Comarcal del Barcelonès [10]. 
 
 

 
 

Figura 40. Bloc de pisos construït per Regesa, per al reallotjament de veïns 
afectats pel nou port. Font: pròpia. 

 
 
5.1.3. Proposta global 
 
En aquest sector, encara no s’han concretat de manera definitiva les zones 
verdes privades, la forma en planta dels edificis, els equipaments, etc. Tot i 
això, la urbanització del sector s’ha de desenvolupar en plans de detall a partir 
de la reparcel·lació del polígon A abans esmentada.  
 
Per a tot el sector s’estableix una edificabilitat de 300.744 m2, incloent els 
25.000 m2 portuaris i una alçada de PB+5. En conclusió, el sostre màxim 
edificable del sector de l’àmbit del Gorg i de l’entorn del sistema portuari junts 
és d’uns 275.000 m2.  
 
La materialització real d’aquest sector és de les últimes que es durà a terme a 
conseqüència de la construcció del port, ja que els espais verds i edificis 
projectats estan associats a la segona fase del port de Badalona.  
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Figura 41. Proposta inicial per al sector A-2. Font: [9]. 
 
 
5.1.4. Espais lliures de l’àmbit del Gorg 
 
En aquesta zona es dóna continuïtat als carrers Alfons XII, Guifré, Progrés i 
Indústria, seguint així la trama proposada per l’Eixample Pons. En aquest 
sentit, el Pla Especial [18] amplia els carrers Guifré i Indústria fins a 20 metres 
d’ample i dóna caràcter peatonal a la continuació del carrer Alfons XII fins al 
carrer Ponent. La continuïtat dels carrers implica construir un pont per a 
vehicles i vianants al carrer Indústria per poder travessar el canal nàutic. 
 
D’acord amb planejaments anteriors, també es determina que l’avinguda 
Marquès de Montroig tingui una amplada de 50 metres, i els carrers Antoni Bori 
i Progrés, 30 metres. Provenint de la modificació del P.G.M. de l’any 1994, 
s’amplia el carrer Ponent fins a 30 metres d’ample amb una zona verda lateral 
que connecta el carrer amb els nous blocs paral·lels al canal. 
 
Per completar l’espai que queda entre el final del canal (carrer Progrés) i 
l’avinguda Marquès de Montroig s’ha projectat un gran parc amb una superfície 
total de 22.282 m2. El projecte de Manel de Solà-Morales del port de Badalona 
preveia que el canal arribés fins a l’avinguda Marquès de Montroig però el 
projecte definitiu ha reduït la seva longitud fins a 350 metres.  
 
A part d’aquest gran parc, el sector del Gorg també disposarà de diferents 
franges i espais verds per completar la urbanització de la zona i donar cohesió 
als diferents usos (habitatges, zones lliures, carrers, canal, molls d’accés al 
canal, aparcaments, etc.). La superfície total de zones verdes del sector del 
Gorg serà de 36.510 m2, i l’he resumida a la següent taula: 
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Espai Superfície 
Parc central del Gorg 22.282 m2

Accés al parc del Gorg des de M. de Montroig 3.296 m2

Prolongació del carrer Alfons XII 1.200 m2

Dues franges del passeig del carrer Ponent 3.442 m2

TOTAL sector Gorg 30.220 m2

 
Taula 15. Zones verdes del sector del Gorg. Font: Elaboració pròpia a partir de 

[18].  
 
 
Finalment, es proposa la creació d’una rotonda sota les vies del tren a la cruïlla 
dels carrers Ponent i Eduard Maristany per poder donar accés als vehicles que 
entrin a la zona de llevant del port. 
 
A diferència d’altres sectors del voltant del port, aquest sector no es construirà 
de manera simultània amb el port sinó que es farà juntament amb la segona 
fase del port, és a dir, el canal. És per això que no s’han establert de manera 
definitiva els equipaments tot i que la seva ubicació serà semblant a la 
proposada en la reparcel·lació. 
 
 
5.1.5. Edificis de l’àmbit del Gorg 
 
En aquest àmbit s’hi construiran diversos edificis destinats a habitatges i 
l’alçada màxima per a tota la franja serà de PB+5 per a donar uniformitat als 
dos costats del nou canal. 
 
S’ha dividit l’àmbit del Gorg en quatre àrees en forma de rectangle en funció 
dels carrers paral·lels al mar que creuen aquesta franja i a cada àrea s’ha 
establert la superfície de sostre edificable i el nombre màxim d’habitatges: 
 
 

Àrea Sostre edificable (m2) Nombre d’habitatges
Av. M. de Montroig a C. Guifré 60.744 420 
C. Guifré a C. Progrés 36.152 252 
C. Progrés a C. Indústria 42.969 300 
C. Indústria a Av. E. Maristany 46.121 324 

TOTAL GORG 185.985 1.296 
 
Taula 16. Sostre edificable i nombre d’habitatges previstos a l’àmbit del Gorg 

del sector A-2. Font: elaboració pròpia a partir de [18]. 
 
 
5.1.6. Espais lliures de l’entorn del sistema portuari 
 
A la prolongació del carrer Sant Lluc, hi haurà una rotonda que distribueixi el 
tràfic entre aquest carrer, el d’Eduard Maristany i els accessos a la zona 
pesquera i tècnica del port.  
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En els diferents espais que conformen aquest sector i que es troben al voltant 
del nou port, hi haurà una sèrie de zones verdes que tenen la funció d’unir la 
infraestructura portuària amb el passeig marítim.  
 
 

Espai Superfície (m2) 
Franja sobre el canal, continuïtat del passeig 2.653 
Dues franges del passeig del carrer Ponent 3.637 
Franja sobre el moll del port 4.652 
Parc de la dreta del port 2.452 
Parc de l’esquerra del port 14.095 

TOTAL entorn sistema portuari 27.489 
 
Taula 17. Zones verdes del sector A-2, a l’entorn del port. Font: Elaboració 

pròpia a partir de [18].  
 
 
Els equipaments de l’entorn del sistema portuari es desenvoluparan a partir del 
que es va definir com a qualificació urbanística 7b en la reparcel·lació del 
polígon A, tot i que la distribució final dels edificis i els espais lliures pot 
modificar el seu emplaçament. 
 
 
5.1.7. Edificis de l’entorn del sistema portuari 
 
Per donar continuïtat als sectors de remodelació que queden a l’esquerra i 
dreta del port (sectors A-1 i A-3), es construiran alguns blocs amb una alçada 
màxima de PB+5. Els blocs tindran uns usos bàsicament residencials, tot i que 
les plantes baixes també poden tenir usos terciaris.  
 
El Pla Especial [18] divideix els espais de l’entorn del port en quatre àmbits de 
desenvolupament parcial inconnexos entre ells. En total, en aquests quatre 
àmbits hi haurà un sostre edificable de 89.014 m2 i un nombre màxim 
d’habitatges de 612.  
 
Els equipaments d’aquests espais no estan proposats de manera definitiva, 
però han de tenir continuïtat amb els equipaments previstos dins el sistema 
general portuari. 
 
 
 
5.2. Sector A-1 (zona Bórax) 
 
 
5.2.1. Àmbit  
 
El sector A-1 està situat a la part sud del litoral de Badalona, íntegrament en el 
seu terme municipal i a ponent del nou port esportiu i pesquer. Es tracta d’un 
espai limitat pels carrers Mar Jònica, Mar Negra, Eduard Maristany i la platja. 
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Al nord, el sector A-1 limita amb les instal·lacions del nou port de Badalona, 
concretament amb l’escola de vela, l’accés del carrer Sant Lluc i l’espai 
pesquer i de tallers. El límit oest del sector és el carrer Eduard Maristany, un 
vial paral·lel a la via del tren de la línia C-1 de Rodalies RENFE. A l’altre costat 
del carrer Mar Negra, límit sud del sector A-1, hi ha uns edificis de la central 
FECSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. Àmbit del sector A-1. Font: elaboració pròpia a partir de [19]. 
 
 
En el Pla Especial [19] es té en compte que el sector A-1 està afectat per la 
línia marítim-terrestre i que és imprescindible deixar fora del projecte els espais 
que queden dins aquesta zona, malgrat que abans del Pla formessin part de 
propietats privades. Així mateix, a partir d’aquesta línia cal deixar una franja de 
20 metres on només hi podrà haver els usos que permet la Llei de Costes. 
 
  
5.2.2. Modificació del Pla General Metropolità 
 
En primer lloc, es va tramitar la modificació puntual del Pla General Metropolità 
per a poder canviar els usos del sòl del sector A-1 [23]. Els usos previs del 
sector eren industrials (les fàbriques que ocupaven el litoral sud de Badalona) i 
es van canviar per usos residencials en règim de remodelació privada. La 
qualificació urbanística d’aquest sòl urbà va passar en el P.G.M. de 22a a 14b. 
 
Abans d’aquesta modificació, el P.G.M. ja preveia que aquests terrenys tindrien 
uns usos diferents en un context de recuperació global del front marítim  de la 
comarca del Barcelonès. Aquest canvi d’usos inicia un procés de transformació 
del sector i s’entén com una continuació d’altres canvis com el de la Vila 
Olímpica de Barcelona. A més, la major part dels solars afectats ja no tenien 

 66



                                                                                                                                        5. Impacte urbanístic 

una activitat industrial sinó que eren espais amb fàbriques abandonades o 
solars sense cap ús, abocats a la marginalitat i l’abandó. 
 
Inicialment, el sector A-1 també incloïa una part de la finca de FECSA, però 
l’any 1993 es va aprovar la modificació del P.G.M. i d’aquesta manera es va 
definir el límit de la Unitat d’Actuació A-1 del Pla del sector de costa de 
Badalona que recollia el P.G.M. l’any 1986 en el carrer Mar Negra.  
 
La modificació del Pla General Metropolità [23] també va establir la divisió del 
sector A-1 en dos polígons d’actuació per facilitar-ne la transformació 
urbanística prevista. La taula 18 mostra aquesta divisió, així com les superfícies 
parcials i totals del sector: 
 
 

ÀMBIT Superfície 
Polígon I 58.567 m2

Polígon II 21.977 m2

TOTAL sector A-1 80.544 m2

 
Taula 18. Superfícies parcials i totals del sector A-1 de Badalona. Font: [23].  
 
 
Després de la modificació puntual del P.G.M. es va procedir a redactar el Pla 
Especial del sector A-1 [19], tot i que la modificació va ser inicialment 
desestimada pel Conseller de Política Territorial i Obres Públiques l’any 1995 
fins que l’entorn del sector es transformés i facilités els accessos, serveis i 
dotacions necessaris per a poder construir-hi habitatges. 
 
 
5.2.3. Preexistències 
 
En primer lloc, en els terrenys corresponents al Polígon I abans esmentat hi 
havia hagut la fàbrica Bórax, dedicada a productes químics. La fàbrica va 
tancar fa anys i el solar va ser adquirit per Badalona Industrial S.L. S. en C., 
que va procedir a enderrocar l’edifici. En el moment de redacció del Pla [19], els 
58.567 m2 del Polígon I eren un solar en desús. L’antiga indústria Bórax és la 
que dóna nom al sector A-1 ja que n’ocupa la major part. 
 
El Polígon II del sector A-1 de la façana marítima de Badalona havia estat 
ocupat per la indústria Tagra, dedicada a la fabricació d’antenes. L’any 1999, 
encara es conservava l’edifici de la fàbrica, tot i que ja no hi havia activitat 
industrial. La propietat del solar [23] es divideix en dues parts: 7.890 m2 són de 
Miquel Castellví Gual i 14.087 m2 pertanyen a Immobiliària Perú S.A. 
 
Cal esmentar que en aquest sector A-1 també hi havia una estació elevadora 
d’aigües residuals propietat de l’Entitat Metropolitana de Sanejament S.A., amb 
una superfície de 289 m2 no inclosos al total del sector, 80.544 m2. Malgrat que 
el Pla Especial [19] es va redactar suposant que l’estació no es traslladaria i 
que es mantindrien els seus usos, la posterior memòria de Marina Badalona 
[10] constata l’adjudicació a F.C.C. d’una nova estació elevadora que 
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substitueixi l’anterior, juntament amb el desviament del col·lector-interceptor de 
Llevant.  
 
Abans de la remodelació d’aquest sector, ja existien els carrers Mar Jònica, 
Mar Negra i Eduard Maristany i altres carrers interiors, tot i que es proposa el 
replantejament total de les seccions i paviments d’aquests carrers. En el sector 
també hi havia diverses xarxes preexistents, com electricitat, gas natural, 
abastament d’aigües, clavegueram i telèfon. 
 
 
5.2.4. Proposta global 
 
En aquest sector no hi ha cap element preexistent que tingui un valor històric o 
artístic destacat i és per això que la proposta implica una remodelació total. Es 
mantenen els carrers previstos en el planejament i en les illes que limiten, es 
plantegen blocs d’habitatges, zones verdes i equipaments. La proposta resol el 
contacte del sector amb el mar mitjançant un parc públic que connecti l’espai 
amb la platja de la Mora.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43. Proposta per al sector A-1. Font: elaboració pròpia a partir de [19]. 
 
 
La taula següent és un resum de les superfícies que s’expliquen a continuació, 
classificades en funció de la seva clau en el planejament. Comparant-les amb 
la normativa del Pla General Metropolità, s’observa que totes compleixen els 
seus requeriments:  
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Normativa P.G.M. Proposta Ús Clau Concepte Sup. (m2) % Sup. (m2) % 

5 Vials, locals i 
aparcaments 24.646 30,6 26.186 32,5 

6b Parcs i jardins 
urbans 13.048 16,2 14.686 18,2 Públic 

7b 
Equipaments 
comunitaris i 
dotacions 

9.423 11,7 10.509 13,1 

Privat 14b Zona remodelació 
privada 33.427 41,5 29.163 36,2 

TOTAL 80.544 100 80.544 100 
 
 
Taula 19. Resum de superfícies en el sector A-1 i comparació amb els 

requeriments del P.G.M. Font: [19].  
 
 
5.2.5. Sistemes proposats 
 
El sector A-1 ha d’estar configurat per una sèrie de carrers perpendiculars al 
mar que van des del carrer Eduard Maristany fins al passeig marítim. Dos 
d’aquests carrers són els que fan de límit del sector, és a dir, els carrers Mar 
Negra i Mar Jònica, que es conserven tot i que varien les seves seccions. Entre 
aquests dos carrers, n’hi apareixen dos més per a ús de vianants i vehicles, 
que són els carrers Mar Egea i Mar Tirrena. Finalment, també hi haurà dos vies 
per a ús de vianants, que en altres planejaments reben el nom de Mar 
d’Alboran i Mar Adriàtica. 
 
El carrer Eduard Maristany va paral·lel a la via del tren i tenia una calçada 
central de 6,25 m i dues voreres de 0,65 m. En el Pla Especial [19] es 
contempla una variació substancial de la secció del carrer, amb una calçada de 
10,85 m, aparcament en bateria de 5 m i una vorera costat mar de 5 m. 
D’aquesta manera, les edificacions proposades estan a una distància de 29,45 
m respecte el gàlib exterior del tren. 
  
  

(m) Vorera Aparcament Calçada Aparcament Vorera Total 
Mar Jònica 4 2,5 7 5 4 22,5 
Mar Negra 1,3 - 7 - 1 9,3 
Mar Egea 4 5 7 2,5 4 22,5 
Mar Tirrena 4 2,5 7 5 4 22,5 
Eduard 
Maristany 0,65 - 10,8 5 5 21,45 

Front Marítim 3,25 5 7 5 3,25 23,5 
 
Taula 20. Seccions proposades per als carrers del sector A-1. Font: [19]. 
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L’últim carrer d’aquest sector és un carrer paral·lel a la platja que dóna 
continuïtat rodada a tots els carrers amb nom de mar.  
 
S’han disposat aparcaments en els carrers del sector de tal manera que donin 
servei als edificis i sobretot per la funció que tindrà aquest espai d’ús lúdic de 
platja i passeig marítim. Els espais habilitats donen un total de 530 places. La 
taula següent mostra les seccions dels carrers del sector A-1, tenint en compte 
que els aparcaments de 5 m són en cordó i els que deixen 2,5 m d’amplada 
són en bateria. 
 
El principal element que conforma el sistema d’espais públics i dotacions és el 
Parc del Litoral, paral·lel a la platja de la Móra i que ocupa tot el front marítim 
del sector A-1. Es tracta d’un espai de 11.305 m2, on hi haurà equipaments i 
zones verdes i que limitarà amb la línia marítim-terrestre. La resta d’espais 
públics estan col·locats de manera perpendicular a aquest parc, de tal manera 
que es van alternant els carrers amb nom de mar, les edificacions i els espais 
públics. La superfície i disposició dels espais compleixen la normativa del 
P.G.M. 
 
Al costat del carrer Mar Negra, hi ha una zona verda de 5.158 m2. Es tracta 
d’una petita muntanya poblada d’arbres que pretén reduir l’impacte visual que 
la FECSA provoca sobre les edificacions del sector. En aquest sentit, no s’han 
previst aparcaments al carrer Mar Negra ja que es considera un carrer només 
de pas que queda entre la zona verda i la central tèrmica. 
 
Els equipaments per a aquest sector de remodelació urbanística no s’han 
concretat del tot, tot i que s’han fet unes propostes que superen els 
requeriments de les normatives urbanístiques: 
 
 

Equipament Superfície (m2) 
Parc esportiu 3.242 
Casal de barri 2.571 
Centre sanitari assistencial 1.565 aprox. 
Llar d’infants, parvulari 1.565 aprox. 
Sense especificar 1.565 aprox. 

 
Taula 21. Proposta d’equipaments per al sector A-1. Font: [19]. 
 
 
5.2.6. Construcció d’habitatges 
 
Els sis carrers amb tràfic per a vehicles descrits a la taula 20, delimiten tres illes 
que contenen les edificacions privades (illes B1, B2 i B3). Aquests edificis tenen 
una disposició perpendicular al mar, de tal manera que en cada una de les tres 
illes hi ha dues tires d’edificis tancades pel carrer Eduard Maristany (queden en 
forma de U). L’espai interior que queda entre les edificacions, es destinarà a 
zona verda privada o a espais amb usos directament relacionats amb els 
habitatges. 
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Figura 44. Construcció dels habitatges de l’illa B3 del sector Bórax, amb el futur 

passeig marítim en primer terme. Font: pròpia. 
 
 
L’alçada màxima dels edificis de les illes exteriors és de PB+5 i en l’illa interior, 
aquesta alçada es pot superar en una planta. D’aquesta manera he resumit el 
nombre màxim d’habitatges de cada una de les illes i del sector: 
 
 

Àmbit Nombre màxim d’habitatges 
Edificis illa B1 215 
Edificis illa B2 227 
Edificis illa B3 165 

TOTAL SECTOR A-1 607 
 
Taula 22. Nombre màxim d’habitatges del sector A-1. Font: elaboració pròpia a 

partir de [19]. 
 
 
Tenint en compte que la superfície del sector és de 8,05 hectàrees, la densitat 
d’aquesta zona és de 75 habitatges/ha. El sostre edificable és de 88.598 m2. La 
primera fase de pisos que s’han construït són els més allunyats de la central 
tèrmica, és a dir, els de l’illa B3. 
 
 
 
5.3. Sector A-3 (zona Campsa) 
 
 
5.3.1. Àmbit 
 
El sector A-3 està situat al litoral central de Badalona, concretament al barri del 
Progrés. Està delimitat pels carrers Cervantes, Indústria, avinguda Sant Ignasi 
de Loiola i la línia marítim-terrestre. D’aquesta definició n’he exclòs la franja 
que pertany a RENFE i que té la qualificació 3 en el P.G.M. (sistema general 
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ferroviari), de tal manera que es defineix la zona 1 (sud del ferrocarril) i la zona 
2 (nord del ferrocarril). 
 
 

 
 
Figura 45. Àmbit del sector A-3. Font: elaboració pròpia a partir de [20]. 
 
 
La superfície total del sector A-3 és de 155.031 m2, tot i que en aquest valor se 
li ha de descomptar els terrenys que pertanyen a RENFE (amb qualificació de 
zona ferroviària), l’espai destinat a passeig marítim (zona via cívica) i la zona 
marítim-terrestre. D’aquesta manera, l’àmbit de remodelació previst pel Pla 
Especial [20] és de 132.716 m2 i l’he resumit a la següent taula: 
 
 

Àmbits Superfície (m2) 
Zones 14a, 12, 17-7, 17-6, 7a 113.657 
Vials preexistents 19.059 
TOTAL ÀMBIT TRANSFORMACIÓ 132.716 

Zona ferroviària (3) 12.940 
Zona via cívica (5b) 7.667 
Zona marítim-terrestre (1c) 1.708 

TOTAL SECTOR A-3 155.031 
 
Taula 23. Superfícies de l’àmbit de transformació i del total del sector A-3. Font: 

elaboració pròpia a partir de [20]. 
 
 
5.3.2. Preexistències i conservació d’elements singulars. 
 
Abans de començar la remodelació urbanística, en aquest sector hi havia dues 
fileres d’indústries, als dos costats de la via del tren, un institut i algunes cases. 
Les fàbriques que hi havia en aquest sector testimonien la importància de la 
indústria a la ciutat de Badalona, tot i que en els darrers anys la majoria es 
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trobaven en un estat d’abandó i degradació. Algunes de les indústries més 
importants són la Campsa, CACI, Estil o Metalgraf.  
 
En els terrenys que queden al sud de les vies del tren, hi havia un espai de 
18.500 m2 ocupat pels dipòsits d’emmagatzematge de productes petrolífers de 
Campsa i altres instal·lacions relacionades. Aquests terrenys són els que es 
troben davant del pont de petroli, on hi amarraven els vaixells i descarregaven 
el combustible per a la posterior distribució per l’àrea metropolitana. D’aquestes 
instal·lacions no es conservarà cap dipòsit ni cap edificació que hagués donat 
servei a l’empresa Campsa, a excepció del pont de petroli, que serà remodelat i 
utilitzat com a passeig dins el mar. 
 
A la part est de la zona 1 hi ha l’edifici que acull la fàbrica d’Anís del Mono, 
situat entre els carrers Sagunt, Eduard Maristany i Mar Mediterrània. Serà 
conservat ja que es tracta d’un edifici modernista i està catalogat en les fitxes 
municipals del Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Badalona. Els seus 
usos seguiran sent industrials, concretament d’elaboració de productes 
alcohòlics. 
 
També al sud del ferrocarril, cal destacar l’edifici de l’antiga fàbrica CACI 
(Companyia Auxiliar per al Comerç i la Indústria), que es dedicava a la 
fabricació de midó. Es tracta d’un edifici representatiu del passat industrial de 
Badalona i que serà conservada amb usos docents o administratius. 
 
 

 
 

Figura 46. Edifici de l’antiga fàbrica CACI amb les dues torres de PB+12 del 
nou planejament. Font: pròpia. 

 
 
En la zona 2, que queda al nord del ferrocarril, hi havia diverses fàbriques que 
van anar deixant la seva activitat industrial de manera progressiva, com per 
exemple les Cristalleries Sant Miquel o la fàbrica Armadans. Entre aquests 
indústries també hi havia un grup d’habitatges de planta baixa situades davant 
del carrer Sagunt, que es conservaran amb la qualificació 12 o casc antic al 
P.G.M. 
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L’antiga fàbrica G. d’Andreis, anomenada La Llauna, és un edifici que també 
serà conservat ja que acull des de fa anys un Institut d’Estudis Secundaris i té 
un gran interès arquitectònic pels seus elements modernistes. 
 
Finalment, cal destacar que en aquest sector A-3 hi havia quatre xemeneies 
d’obra de fàbrica, que s’han conservat i que quedaran integrades en els nous 
espais com a testimoni de les indústries de Badalona. 
 
 
5.3.3. Evolució legal 
 
Un dels passos més significatius cap a la remodelació definitiva del sector va 
ser la signatura, l’any 1986, d’un acord entre l’Ajuntament de Badalona i 
l’empresa Campsa per a procedir al desmantellament dels dipòsits de 
combustible que ja no es feien servir. 
 
En primer lloc es va modificar el Pla General Metropolità per a canviar els 
espais del sector que tenien qualificació 22a o industrial a remodelació pública, 
amb clau 14a. L’aprovació definitiva d’aquesta modificació del P.G.M. va ser a 
finals de l’any 1986, tot preveient que a ponent d’aquest sector s’hi ubicaria el 
nou port esportiu i pesquer de Badalona.  
 
El Pla Especial [20] va definir concretament els canvis que sofriria aquesta 
zona, encaminats a convertir una zona industrial en un espai amb un ús 
principalment residencial, tot conservant alguns elements que representen el 
passat industrial de la ciutat. L’aprovació definitiva d’aquest pla va ser l’any 
2000 per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona.  
 
En resum, la remodelació d’aquest sector té diversos objectius, però un dels 
més importants és recuperar una zona en estat de degradació i reconvertir els 
seus obsolets usos industrials. D’aquesta manera, aquest espai farà de 
connexió entre el centre de històric de Badalona i el nou port projectat, unint la 
ciutat amb el nou eix de centralitat a través d’un espai nou, residencial i de cara 
al mar.  
 
 
5.3.4. Proposta d’ordenació 
 
La proposta de desenvolupament del sector A-3 [20] s’aplica a les dues franges 
que queden entre els carrers Indústria i Eduard Maristany per una banda i entre 
el carrer Eduard Maristany i la línia marítim-terrestre per l’altra. D’aquesta 
manera, no es modifica l’espai propietat de RENFE, on hi ha les dues vies de la 
línia C-1 de Rodalies i on hi havia antigues vies secundàries ni tampoc la zona 
marítim-terrestre. 
 
La proposta d’ordenació d’aquest sector reflexa els paràmetres globals que ha 
de tenir aquest àmbit, però s’ha de desenvolupar posteriorment en unitats 
d’actuació per a poder concretar la remodelació urbanística. 
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Figura 47. Proposta per al sector A-3. Font: elaboració pròpia a partir de [19]. 
 
 
Les superfícies de sòl públic (cessions) i sòl privat s’estructura segons he 
agrupat a la següent taula: 
 
 

Denominació Clau Superfície (m2) 
CESSIONS 

Vials locals i aparcaments 5 51.347 
Vies cíviques 5b 1.146 
Parcs i jardins urbans 6b 20.448 
Dotacions comunitàries 7a, 7b 16.432 

TOTAL CESSIONS 88.227 
SÒL PRIVAT 

Remodelació privada (alin. vial) 14b1 20.793 
Remodelació privada (ord. volum.) 14b2 17.164 
Casc antic 12 1.827 
Conservació de l’estructura urbana 15 4.705 

TOTAL SÒL PRIVAT 44.498 
TOTAL ÀMBIT TRANSFORMACIÓ 132.716 

 
Taula 24. Proposta de cessions i sòl privat per a l’àmbit de transformació del 

sector A-3. Font: Elaboració pròpia a partir de [20]. 
 
 
5.3.5. Sistemes proposats 
 
Les zones verdes i equipaments de la part que queda al sud de les vies del tren 
se situaran [20] al costat dels edificis singulars perquè destaquin i no quedin 
amagats. Una d’aquestes zones verdes estarà al costat de la fàbrica d’Anís del 
Mono i al davant de La Llauna (a l’altra banda de la via del tren). Aquest espai 
farà d’unió entre el passat industrial d’aquest sector i els nous habitatges i 
quedarà just davant del pont de petroli, habilitat com a passeig, i de la platja del 
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mateix nom. Aquesta zona pública s’ha batejat amb el nom de plaça Rosa dels 
Vents.  
 
 

 
 
Figura 48. Plaça Rosa dels Vents, amb l’institut La Llauna al fons, la fàbrica 

d’Anís del Mono a la dreta i els nous blocs a l’esquerra. Font: pròpia. 
 
 
Al costat de la fàbrica CACI també està projectada una plaça pública, 
anomenada plaça del Patí de Vela, que farà de connexió entre la part central 
d’edificacions de la zona sud del ferrocarril i les dues torres que flanquegen 
l’antiga fàbrica. A través de l’antic pont sobre el tren, aquest espai s’unirà a la 
plaça Vaixell Maria Assumpta, una altra zona verda que queda a la zona 2, al 
nord de les vies. 
 
Un dels equipaments del sector serà l’I.E.S. La Llauna, que ja funcionava com 
a espai docent abans de la redacció del Pla Especial [20]. A l’illa limitada pels 
carrers Sagunt, Sant Ignasi de Loiola, Eduard Maristany i Indústria hi haurà un 
equipament comunitari i una zona verda envoltats de diversos blocs 
residencials. Els usos de l’edifici de la C.A.C.I. faran que també es pugui 
considerar com un equipament. 
 
La trama dels carrers de la zona 2 (nord del ferrocarril) s’ha projectat seguint 
els criteris de l’Eixample Pons de 1895, ja que es tracta d’uns espais públics 
fortament consolidats. Pel que fa a la xarxa viària de tot el sector A-3, es 
proposa diferenciar entre els carrers que tindran un tràfic important i per on 
passaran tots els vehicles de pas i carrers amb ús preferent per a vianants i on 
només hi puguin accedir els veïns i els serveis. 
 
 
5.3.6. Construcció d’habitatges 
 
Els edificis de la zona 1 (sud del ferrocarril) tenen una disposició de tal manera 
que donen continuïtat als carrers que vénen del centre de la ciutat (Roger de 
Flor, Providència, Sagunt...). En aquest sentit, aquesta distribució no respon 
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només a motius estètics sinó que s’ha fet per la previsió de que en un futur 
desaparegui la línia del tren i es traslladi a l’interior de la ciutat. Cal dir que la 
major part dels edificis d’aquesta zona 1 són els primers que s’han construït de 
tota la remodelació urbanística derivada del port. 
 
La part central de la zona 1 dóna lloc als carrers Tresmall i Estrop i és on se 
situa el cos central dels edificis residencials que estan entre la via del tren i la 
platja. A primera línia de mar hi ha els blocs lineals plurifamiliars amb una 
alçada de PB+5, connectats entre ells a través de plantes baixes, sempre 
respectant els carrers projectats [20]. Perpendicularment a les vies del tren 
apareixen diversos blocs lineals de PB+5 i tres torres de PB+8. 
 
 

 
 
Figura 49. Edificis residencials de la zona sud del ferrocarril del sector A-3. 

Font: pròpia. 
 
 
Per completar la zona 1, es projecta la construcció de dues torres de PB+12 al 
voltant de la fàbrica CACI. Les torres queden situades entre l’esmentada 
fàbrica i el futur passeig marítim i són les més altes del sector A-3. 
 
A la zona 2, és a dir, entre els carrers Indústria i Eduard Maristany hi haurà 
diversos blocs de PB+4, amb dimensió PB+3 en el primer carrer i de només PB 
en els punts de contacte amb el ferrocarril. A més es preveuen dos blocs de 
PB+6 al voltant de la plaça del Vaixell Maria Assumpta. La majoria d’aquest 
blocs tenen una disposició vertical, en perpendicular amb les vies del tren. 
 
El planejament [20] ha establert el sostre màxim a construir en aquest sector en 
122.058,5 m2 de superfície. Així mateix, es proposa un màxim de 1.088 
habitatges per al sector A-3. 
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Figura 50. Construcció d’un dels blocs de PB+6 del sector A-3. Al davant, hi 

haurà la futura plaça del Vaixell Maria Assumpta. Font: pròpia.  
 
 
 
5.4. Sector Cotonifici 
 
 
5.4.1. Àmbit 
 
El sector Cotonifici està delimitat pels carrers Progrés, Cervantes, Ponent i 
Eduard Maristany, de tal manera que està format per dues illes. La franja 
d’habitatges preexistent no s’inclou en el Pla Especial [22]. Així, la superfície 
del sector de remodelació és de 38.769 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 51. Àmbit del sector Cotonifici. Font: elaboració pròpia a partir de [22]. 
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5.4.2. Preexistències 
 
La major part del sector està ocupat per Cotonifici de Badalona S.A., tot i que 
també hi ha altres indústries com per exemple Badrinas S.A. La majoria de 
fàbriques incloses en l’àmbit del sector Cotonifici no estan en funcionament i els 
edificis presenten un estat de degradació important.  
 
En aquest sector, també hi ha un grup de cases antigues de PB+1 situades al 
carrer Cervantes, entre Indústria i Progrés. No s’inclouen dins l’àmbit de 
remodelació del sector, però el P.G.M. les passa a qualificar com a casc antic, 
és a dir, denominació 12.  
 
 
5.4.3. Modificació del Pla General Metropolità i proposta d’ordenació 
 
L’objectiu principal de la modificació del P.G.M. és canviar les qualificacions de 
les zones que fins ara eren industrials, protecció de sistemes i casc antic a 
zones de remodelació privada. D’aquesta manera, els espais amb clau 22a, 9 i 
12 passaran a ser 14b. 
 
Aquesta modificació es complementa amb l’aprovació del Pla Especial de la 
Façana Marítima del 1987 i s’inclou dins la recuperació del front marítim de la 
ciutat a través d’un procés global de desaparició d’antigues fàbriques i usos 
industrials obsolets i creació de nous espais residencials. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52. Proposta d’ordenació del sector Cotonifici. Font: elaboració pròpia a 

partir de [22]. 
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La transformació urbanística d’aquestes dues illes té una gran relació amb la 
construcció del nou port de Badalona, ja que fa de connexió entre la futura 
infraestructura portuària, els nous espais previstos al Pla Especial [18] i el 
centre de la ciutat. Així mateix, aquest procés inclou la redefinició del carrer 
Eduard Maristany, que queda dividit per les vies del tren i planteja una solució 
per aquest carrer quan el tren ja no passi pel litoral de la ciutat. 
 
La proposta per al sector Cotonifici està definida en el Pla Especial [22] i es  
complementa amb altres planejaments contigus. En aquest sentit, es dóna 
continuïtat a la trama proposada en el Pla Especial [20] per al sector A-3 i en el 
Pla Especial [18] que suposa la transformació del barri del Gorg, al voltant del 
nou canal de navegació. 
 
En aquest sector es preveu que un 60% del sòl estigui destinat a ús públic i la 
resta a ús privat. Les superfícies de sòl destinada a cada un dels usos es 
concreten en la següent taula: 
 
 

Usos Clau Superfície (m2) 
Vialitat 5 8.248 
Espais verds 6b 11.600 
Dotacions comunitàries 7b 3.246 
Remodelació privada 14b 15.675 

TOTAL 38.769 
 
Taula 25. Superfícies del sector Cotonifici. Font: [22]. 
 
 
5.4.4. Sistemes proposats 
 
A l’illa sud del sector, la que té contacte amb la via del tren, i entre els dos blocs 
lineals que s’hi construiran, s’ha previst una plaça amb zona verda i un 
equipament sense determinar. 
 
A l’illa nord del sector, hi haurà una plaça qualificada com zona verda equipada 
de tal manera que s’obri un espai per a l’equipament del carrer Progrés 
proposat en el Pla Especial [18]. 
 
Pel que fa al viari existent, el planejament respecta els carrers del sector, tot i 
que proposa fer una distinció entre carrers que suporten el tràfic i vials interiors 
per a ús exclusiu de vianants, veïns i serveis. 
 
 
5.4.5. Construcció d’habitatges 
 
Els diversos blocs d’habitatges que es construiran en el sector esmentat també 
segueixen els paràmetres establerts en els sectors adjacents i s’intenta donar 
continuïtat a tot l’àmbit de remodelació que es deriva del nou port [22]. 
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Es proposa la construcció de blocs de PB+3 en els carrers Indústria i Cervantes 
i blocs del tipus PB+4 en els carrers Progrés i Ponent. A l’illa sud del sector 
Cotonifici hi haurà dos blocs lineals de PB+4 orientats cap al nou port i també 
es projecta una torre de PB+8 com les que s’han construït al sector A-3, on hi 
havia els antics dipòsits de Campsa. 
 
El sostre màxim que es permet en aquest sector és de 39.971 m2 i el nombre 
màxim d’habitatges serà de 349. 
 
 
 
5.5. Polígon Industrial Badalona Sud 
 
 
5.5.1. Antecedents 
 
El projecte original de l’arquitecte Solà-Morales per al port preveia, entre altres 
coses, que el nou canal de navegació fes de límit entre els espais dedicats a 
usos residencials i els industrials. Així, es proposava seguir la trama de 
l’Eixample Pons de 1895 i donar-li un ús industrial des del canal fins al límit 
amb Sant Adrià de Besòs. 
 
En aquest sentit, el polígon industrial Badalona Sud materialitza la proposta de 
Solà-Morales ja que suposa la implantació de fàbriques a l’oest del nou canal i 
dóna continuïtat a l’eixample que s’extén des del centre de Badalona. El 
planejament d’aquest polígon ve dels anys vuitanta, quan ja era molt segura la 
construcció del port, tot i que últimament ha tingut un impuls destacat amb la 
construcció i promoció de noves naus industrials. 
 
Cal dir que la presència destacada d’indústries en aquest sector no és una idea 
nova proposada pel planejament ni conseqüència de la construcció del port de 
Badalona. Es tracta d’un espai amb una forta tradició industrial degut al pas del 
ferrocarril Barcelona-Mataró i, de tot l’àmbit de remodelació del port de 
Badalona serà l’únic que conservi els usos industrials. 
 
El Pla Comarcal de Barcelona de 1953 ja qualificava la franja entre el carrer 
Progrés i la via del tren com a gran indústria i l’espai entre els carrers Progrés i 
Alfons XII com a indústria mitjana. Posteriorment, l’any 1976, el Pla General 
Metropolità va donar al sector la qualificació 22a, és a dir, industrial.  
 
Com he explicat prèviament, la construcció del nou port ha comportat la 
desaparició de moltes indústries que es trobaven a la façana marítima de 
Badalona, tot i que moltes d’elles estaven abandonades. En aquest sentit, 
s’han dut a terme diverses iniciatives perquè la indústria segueixi tenint un 
paper destacat a la ciutat i per compensar la conversió de tot aquest sòl 
industrial en sòl residencial. Una de les mesures que s’ha pres és la creació del 
polígon industrial Les Guixeres, a l’est de Badalona. Al voltant del port i com a 
impacte derivat, s’ha desenvolupat el polígon industrial Badalona Sud, 
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consolidant-se el que preveia el Pla Especial [21] i renovant-se part dels edificis 
i empreses de l’àmbit. 
 
 
5.5.2. Àmbit 
 
El Polígon Badalona Sud, també anomenat Zona Industrial Sud correspon, en 
termes generals, a una franja de ciutat compresa entre el nou canal de 
navegació del port, la via del tren, el límit amb Sant Adrià de Besòs i el carrer 
Alfons XII. En aquesta àmplia definició del sector, cal excloure la franja de 
cases entre el carrer Primavera i el límit amb Sant Adrià, els habitatges del 
carrer Tortosa i els espais inclosos en el Pla Especial del port [18]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 53. Àmbit del Polígon Industrial Badalona Sud. Font: elaboració pròpia a 

partir de [21]. 
 
 
5.5.3. Parc empresarial Granland 
 
La recent construcció del port ha tingut impacte en tot el polígon industrial, però 
sobretot en el nou parc empresarial limitat pels carrers Juli Galve Brusson, 
Indústria, Avinguda Maresme i la via del tren. Aquesta zona del polígon s’ha 
reurbanitzat i s’han construït noves naus industrials destinades principalment a 
la indústria mitjana, seguint la tendència de tot el polígon industrial. 
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Figura 54. Distribució de les naus del parc empresarial Granland. Font: [24]. 
 
 
Després de la pèrdua d’indústries que ha suposat el nou port i la remodelació 
urbanística associada, considero que el parc empresarial Granland és una 
mesura per a evitar que el sector secundari perdi pes a la ciutat i és un impuls 
de renovació per a les indústries. 
 
A diferència de la resta del polígon, aquesta zona no es va urbanitzar de 
manera contínua i als anys vuitanta hi havia una sèrie d’edificacions disperses, 
algunes d’elles de grans dimensions i amb espais grans entre elles. Aquesta 
distribució irregular tenia el seu origen en l’antiga fàbrica Cros i després del seu 
tancament, es feia necessària una reconversió a fons, ja que el model de grans 
indústries ha donat pas a un nou model de fàbriques més petites. 
 
 

 
 
Figura 55. Naus del parc empresarial Granland. Font: pròpia. 
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Els carrers més importants de tot el polígon són els paral·lels al mar i en aquest 
sentit, la major part del tràfic del nou parc empresarial ha de circular pels 
carrers Indústria, Manuel Fernández Márquez i Eduard Maristany. També cal 
destacar l’Avinguda Maresme com a eix principal del polígon i del parc 
empresarial en particular. El carrer Eduard Maristany no ha estat un eix 
important de circulació perquè no ha tingut una connexió ni una secció 
adequades però la nova urbanització permetrà que tingui un tràfic destacat i 
així es materialitzi el que proposava el Pla Especial [21].  
 
La primera fase del parc empresarial Granland ha permès que s’hi instal·lin 50 
noves empreses. Les naus industrials tenen dues plantes i una superfície total 
d’entre 490 i 680 m2 [24]. L’alçada màxima en tot el polígon està fixada en 16 
metres i les fàbriques poden ser, com a màxim, del tipus PB+3. 
 
 
 
5.6. Capital Europea del Bàsquet 
 
 
El projecte de Badalona Capital Europea del Bàsquet consisteix en la 
construcció d’un nou centre format per diversos espais relacionats amb aquest 
esport i la seva relació amb la ciutat i per un nou centre comercial i d’oci. Està 
impulsat conjuntament per l’Ajuntament de Badalona [1] i el Club Joventut de 
Badalona [17] i està situat entre el parc del turó d’en Caritg, l’autopista C-31 i 
l’antic escorxador. 
 
Aquest projecte no està inclòs dins de cap dels sectors de remodelació del 
voltant del port de Badalona i per tant, es pot considerar com un impacte no 
directe de la construcció del port. Tot i això, el projecte de Capital Europea del 
Bàsquet forma part del nou eix de centralitat generat a partir del nou port i de la 
reforma urbanística del Gorg prevista.  
 
 

 
 
 
Figura 56. Imatge virtual del projecte Capital Europea del Bàsquet. Font: [17]. 
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El nou complex estarà format per dos edificis, situats als dos costats de 
l’avinguda Caritg i ambdós per sobre l’autopista C-31. El conjunt disposarà d’un 
aparcament subterrani de dues plantes, connectat per sota l’avinguda Caritg i 
amb accessos rodats al lateral direcció Barcelona de l’autopista. L’aparcament 
tindrà una capacitat total de 1.239 places. 
 
L’edifici situat a llevant està delimitat per les avingudes Caritg i Salvador Espriu, 
el carrer General Weyler i el lateral nord de l’autopista (carrer Concòrdia). La 
planta baixa tindrà una gran plaça que donarà entrada als vianants que vinguin 
del Pavelló Olímpic passant per sota l’autopista i les plantes inferiors d’aquest 
edifici acolliran diferents espais comercials, terrasses i cinemes. A la planta 
coberta hi haurà diverses pistes de bàsquet que donaran resposta als 
requeriments del planejament i altres serveis associats. A la coberta també hi 
haurà una gran esfera visitable en forma de pilota de bàsquet i es podrà accedir 
directament al parc del turó d’en Caritg. 
 
L’edifici situat a ponent ocupa els terrenys de l’antic escorxador i té una 
superfície en planta menor que l’altre edifici. La planta baixa estarà destinada a 
ús recreatiu i la primera planta tindrà un equipament esportiu. La part superior 
de l’edifici acollirà el museu del Bàsquet. 
 
Els dos edificis projectats estaran connectats a través d’un pont per sobre 
l’avinguda Caritg a les plantes primera i segona. 
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Figura 57. Planta baixa dels dos edificis projectats. Font: [17]. 
 
 
El projecte total té una superfície total de 48.569 m2. La repartició definitiva 
d’aquesta superfície en els diferents usos és la següent: 
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Usos Superfície (m2) 
Esportiu 12.510 
Cultural (museu del bàsquet) 1.800 
Oci 18.893 
Restauració 2.866 
Comercial 12.500 

TOTAL 48.569 
 
Taula 26. Superfície destinades a cada ús en el projecte Capital del Bàsquet. 

Font: [25]. 
 
 
Aquesta distribució de superfícies ha estat definida en el Pla d’Ordenació 
d’Equipaments Comercials [25], que ha permès augmentar la superfície 
comercial nova per a tota la ciutat Badalona en 25.000 m2. D’aquesta manera, 
el projecte Capital del Bàsquet ha pogut augmentar la superfície comercial i 
passar dels 5.000 m2 previstos inicialment als 12.500 m2 que es faran 
finalment. Aquest increment ha estat en detriment de la superfície prevista per 
a oci i restauració, ja que la superfície total del projecte (48.569 m2) no ha 
variat. 
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