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IMPACTES URBANÍSTICS I SOCIOECONÒMICS DE LA CONSTRUCCIÓ DEL PORT DE BADALONA 
 
El port de Badalona és una reivindicació històrica de la ciutat, ja que sempre hi ha hagut una 
relació entre Badalona i el mar en aspectes com el comerç marítim, la pesca o els esports 
nàutics. Durant el segle XX, s’han proposat diversos projectes per al port però el que finalment 
s’ha materialitzat és el de Solà-Morales i les obres han començat l’any 2002. La industria-
lització de Badalona va provocar que el litoral de la ciutat s’omplís de fàbriques, però la crisi del 
sector secundari i la importància actual del sector serveis ha permès construir un nou port i 
recuperar la façana marítima de Badalona. 
 
Es tracta d’un port amb caràcter esportiu i pesquer, ubicat al sud del terme municipal de 
Badalona i amb una superfície total de 31,5 ha. Les obres del port s’executaran en dues fases, 
ja que la primera inclou les dàrsenes esportiva i pesquera i la segona, la construcció d’un canal 
de navegació que s’endinsa en el barri del Gorg. En total, hi haurà 795 amarradors esportius i 
84 pesquers. L’impacte urbanístic del port comença per la pròpia infraestructura portuària i pels 
seus elements: llotja i confraria de pescadors, edifici de capitania, restaurants, hotel, marina 
seca, centre lúdic i comercial, escola de vela i un viaducte per sobre del canal per al tren.  
 
El port de Badalona ha provocat una transformació del seu entorn, cosa que implica una 
remodelació integral de 1,82 dels 4,72 km de façana marítima que té la ciutat. L’àmbit total que 
sofrirà una transformació urbanística com a conseqüència de la construcció del port és de 58 
ha (excloent el propi port) i inclou la recuperació i reurbanització dels espais litorals entre el 
límit amb Sant Adrià i el centre de Badalona, la remodelació del barri del Gorg a partir del nou 
canal de navegació i la creació d’un nou parc empresarial. L’impacte urbanístic ha permès 
convertir els espais on hi havia indústries i solars antics o abandonats en noves zones 
residencials, amb equipaments i comerços i obrir aquesta part de la ciutat al mar. En total, hi 
haurà 3.952 habitatges nous. Aquest impacte urbanístic implica crear un nou eix de centralitat a 
Badalona, definit pel port, el canal, el nou parc del Gorg i el projecte de Capital Europea del 
Bàsquet. El port i les seves conseqüències urbanístiques es poden considerar de manera 
global com una part de la transformació del litoral metropolità. 
 
La construcció del port suposa una inversió de 83 milions d’€, però la inversió de tot el conjunt 
format pel port i per la transformació urbanística és d’uns 641 milions d’€. L’impacte econòmic 
derivat farà augmentar el valor afegit brut de Catalunya en 581 milions d’€ i el de Badalona en 
11 milions fins que s’acabin les obres, l’any 2008. Hi haurà un efecte molt destacat en el sector 
de la construcció i en menor mesura, en el comerç, la indústria i els serveis a les empreses. 
L’augment de l’ocupació serà de 17.089 persones per a Catalunya i de 543 per a Badalona. 
Quan tot el projecte estigui acabat, es crearan entre 3.000 i 3.500 llocs de treball nous. 
 
La característica de port interior i el nou canal previst, fan necessari el dragatge de terres i això 
implica la desaparició dels estrats superiors del sòl, que formen part del delta del riu Besòs. A 
més, el nou port farà desaparèixer uns 600 metres de la platja de la Mora. Com a aspecte  
mediambiental positiu, les obres del port han permès descontaminar els terrenys on abans hi 
havia indústries químiques. La principal contaminació sobre l’aigua, l’aire i per soroll es produirà 
durant l’execució de les obres. Durant l’explotació, la intrusió d’una massa d’aigua salada pot 
perjudicar els aqüífers; a més, els productes vessats pels vaixells poden contaminar el mar. Els 
efectes sobre la fauna i la flora no són destacables ja que les comunitats prèvies tenen poca 
importància ecològica. La major part dels elements històrics de l’àmbit es conservaran. La poca 
inclinació del dic d’abric, la peculiaritat de port interior i la construcció d’un by-pass fan que 
l’impacte sobre la dinàmica litoral sigui moderat. No augmentarà la contaminació de les platges. 
 
He fet una anàlisi del transport públic actual de la zona i constato que les distàncies als 
diferents modes no són acceptables. He valorat diferents alternatives i finalment proposo la 
prolongació de la línia T4 del tramvia fins al centre de Badalona al costat de les vies de RENFE 
i la prolongació de la línia T5 del tramvia fins al port a través del carrer Ponent. Amb aquesta 
proposta, es redueixen molt les distàncies que cal caminar per a accedir a un transport públic 
eficient en tot l’àmbit portuari i de remodelació urbanística. 
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