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NOTÍCIA COMPLETA

La polèmica marina de luxe del
Port Vell, a només un pas de
rebre ser aprovada 
El consell d'administració del Port li dóna el vistiplau i ara ja només
falta la llum verda definitiva de l'Ajuntament, que defensa el
projecte malgrat l'enorme oposició veïnal  

Com era de preveure, el consell d’administració del Port de Barcelona ha donat el vistiplau a la polèmica reforma de la marina
del  Port  Vell  per convertir-la en  una  instal·lació  de  luxe especialitzada en  els mega-iots,  aquells  d’entre  90 i  120 metres
d’eslora. Això significa que ja només queda l’aprovació definitiva de l’Ajuntament de la capital catalana perquè el projecte tiri
endavant. Per tant, sembla dat i beneït, tenint en compte que el Govern de Trias (CiU) el veu amb bons ulls i el PP també el
defensa,  malgrat  la  furibunda  oposició  veïnal  que  ha  provocat,  en  veure’s  com  una  reforma  elitista,  que  suposarà  un
encariment dels lloguers de la Barceloneta i que beneficiosa únicament per a una minoria, a banda de privatitzar un espai
públic. El canvi de concessió aprovat aquest dimecres suposa una ampliació del termini, que s'allarga 10 anys més -fins el
2036-, i de la superfície, passant a incloure la primera línia del Moll d'Espanya -són 400 metres de llarg-, que se suma a la
concessió que ja tenia dels molls del Dipòsit, Barceloneta, Rellotge i Pescadors, ha informat el Port.

La Plataforma Defensem el Port Vell, que agrupa els veïns, reclama la retirada del projecte, i ha presentat a l'Ajuntament i al
Port una demanda de moratòria de les obres del Port Vell,  on es preveu la marina de luxe, com a mínim fins que el ple
municipal abordi l'aprovació del Pla Especial. Malgrat no comptar encara amb l’aprovació definitiva, les obres fa mesos que
estan marxa. La plataforma demanava una consulta ciutadana per decidir si es feia o no el projecte, però la proposta, que va
arribar al consistori de la mà d’ICV-EUiA, va ser vetada per l’aliança entre CiU i PP. El projecte ha aixecat molta polèmica pels
canvis que implicaran per la gent del barri, pels qui viuen en vaixells, pels nous comerços que s’obriran o la tanca que es vol
aixecar per blindar la zona de iots de luxe, impedint el pas de la ciutadania en una zona pública per la qual no s’hi podria
passejar.  
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El personatge
El cantautor Paco Ibánez
defensa el dret a la
independència de
Catalunya a 'El Periódico'
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