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LA VANGUARDIA  Martes, 3 de marzo 2015

Un nuevo concepto, la maritimidad de Barcelona, ha logrado que una heterodoxa representación de la sociedad civil de la 
ciudad una fuerzas contra la reforma del Port Vell. Vecinos de la Barceloneta, el Gòtic y la Ribera, académicos de la UPC, activistas cultura-
les y profesionales de la marina mercante se confabularon este martes en el Ateneu Barcelonès para declararle la guerra al proyecto que han 
acordado el Ayuntamiento de Barcelona y la Autoritat Portuària.

Coinciden en que, en apenas 30 años, la ciudad ha perdido muchas de sus formas de relación con el mar: los paseos por el rompeolas, la 
pesca deportiva, los baños de Sant Sebastià, la gente de mar y las tabernas de La Barceloneta, los chiringuitos, los clubs populares de remo 
y vela… La pesca ha perdido espacio –por su declive económico– y el comercio y la restauración han erradicado la maritimidad del Moll 
d’Espanya –hoy Maremagnum–. El principal negocio en el Port Vell es hoy el turismo y eso es justo lo que los activistas quiere revertir: “Un 
puerto monofuncional tiene menos valor económico que uno multifuncional”, advierten.  

La reforma aprobada, critican, reducirá la lámina de agua visible –la superficie libre entre dársenas–, privatizará la orilla con un vallado de 
seguridad y restrigirá el disfrute del Port Vell a los dueños de amarres, que dispondrán de un restaurante e incluso un spa.

Calcula que “el Port Vell genera entre el 6 y el 10% de la actividad económica de todo el puerto”, por lo que cuestiona plantear la reforma 
como una oportunidad tan extrema de negocio o de crisis. “La propuesta que hacen Puerto y Ayuntamiento es muy peligrosa, porque nos 
llevar a la misma gentrificación portuaria y segregación social que han vivido muchas otras ciudades del mundo con reformas parecidas”, 
sostiene. “Cuando el sector turístico coloniza un frente marítimo, crea una barrera poblacional que aísla la ciudad de su costa”, añade.

NOTA DE PREMSA. EL PORT DE BARCELONA.  8 de setembre de 2014

La reforma està motivada per la necessitat de substituir els vells edificis de la llotja i de la fàbrica de gel per uns de nous. La reforma té com a objectiu combinar l’activitat 
pesquera i l’ús ciutadà. L’ordenació alliberarà d’edificació el moll de Pescadors amb un passeig públic, d’accés lliure per als ciutadans. La remodelació concentrarà tota l’edificació 
en un edifici multifuncional, que inclourà la nova llotja, la fàbrica de gel i un restaurant obert a tots els ciutadans, on es podrà degustar el peix. Pel que fa als vianants, es preveu la 
construcció d’una passarel·la rampa que connecti l’espai públic amb el primer pis del nou edifici, de manera que es pugui veure la subhasta.
 Fases de l’actuació
L’execució d’aquest planejament es durà a terme a partir de les següents etapes: construcció de la part de la nova edificació que correspon a la nova fàbrica de gel; demolició de la 
fàbrica de gel actual; construcció de la resta de la nova edificació, que inclou la nova llotja i la passarel·la; i demolició de la llotja actual i urbanització de l’espai públic del moll de 
Pescadors. La primera actuació inclou la construcció de l’edifici que constitueix la fàbrica de gel; la instal·lació de la maquinària i les escomeses dels nous serveis. Aquest conjunt 
d’obres estarà completat durant el primer semestre de 2015. Durant el segon semestre de 2015 està previst iniciar la construcció de la nova llotja, amb un termini de 10 a 12 mesos 
de duració. A continuació es portarà a terme la urbanització de l’espai públic del moll de Pescadors, unes obres que es desenvoluparan al llarg de 8 mesos.
 Torre del Rellotge
La Torre del Rellotge, edifici catalogat com a bé d’interès local, és la construcció més antiga de la zona i avui queda situada a l’àrea restringida, on només tenen accés els pescadors. 
Aixecada el 1772, la Torre del Rellotge va funcionar com a far del Port fins a mitjans del segle XIX. Aquesta construcció es mantindrà tal com està en l’actualitat, amb la diferència 
que els ciutadans podran accedir fins al peu de la torre gràcies a la nova urbanització de l’entorn i al’obertura del moll de Pescadors.
 Confraria de Pescadors de Barcelona
Actualment un total de 34 embarcacions de pesca tenen el seu port base a Barcelona, de les quals 20 són d’encerclament, 12 d’arrossegament i dues d’arts menors. El col·lectiu 
inclou al voltant de 300 professionals. La mitjana de tripulants d’un vaixell d’encerclament és d’11 persones; les embarcacions d’arrossegament amb 5 i les d’arts menors, porten 2 
tripulants. Les oficines de l’actual Confraria es troben al moll de Pescadors.

Vecinos y académicos proponen un Port Vell marinero como alternativa a los yates.
Reivindican un plan de acción para conservar su patrimonio.El Port de Barcelona inverteix 10 milions d’euros en la remodelació de les instal·lacions pesqueres.

Es construiran una llotja i una fàbrica de gel noves i s’obrirà el moll de Pescadors als ciutadans.
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L’_ difici
 

 L’edifici de la llotja presenta una geometria 
molt particular. Es tracta d’una agrupació de mò-
duls octogonals, que formen un edifici de formes 
heterogènies però compactes. La seva agrupa-
ció delimita dos tipus d’espais en planta i secció: 
octogonals i quadrats. A l’interior s’aconsegueix un 
espai diàfan.

 Hi trobem un total de 14 mòduls octogonals: 
  12 interiors  _   2 porxos. 
  10 PB _  4 PB + altell

A_xiu històric 
 El projecte de l’edifici de la llotja del peix de 
Barcelona es va presentar el 1967 per l’enginyer 
Aurelio González Isla. No va ser fins al 1973, que 
es va realitzar el projecte d’execució de l’edifici 
sota les ordres de l’enginyer Jose Elígio Prieto Mo-
resi. Va ser premi FAD.

 Hi ha dos volums de planells sobre la llotja a 
l’arxiu documental del port, on es detallen diagra-
mes, plantes d’ús, seccions, alçats, detalls construc-
tius, estructures, etc. 

F_tur proper 
 Actualment està en marxa un projecte de 
remodelació del port pesquer. La reforma té com a 
objectiu dotar l’àrea d’unes instal·lacions modernes 
i eficients, que combinin l’activitat pesquera i l’ús 
ciutadà. Aquesta obertura permetrà als visitants 
recuperar el moll, a més d’accedir a la llotja per 
observar la subhasta de peix. El projecte ha estat 
ben rebut per ciutadans i col·lectius pesquers. 

 Tanmateix hi ha hagut decisions de projecte 
que han estat durament criticades: 
- Envoltar la Torre del Rellotge d’un pàrquing. 
- L’enderroc de l’actual llotja, premi FAD. 
- Amagar l’edifici de reparació de xarxes. 
- Privatització de la línia de mar.
- Equipaments innecessaris: Spa.
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