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Unes vistes de la marina del Port
Vell, amb les obres en marxa per
fer-lo un port per a grans iots
Foto: JOSEP LOSADA.
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Els promotors compten tenir la
reforma enllestida per l'estiu que
ve
Els veïns volen que s'aturin les
obres per poder repensar la
direcció del port
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Societat

Port: ciutat o negoci?
La conversió del Port Vell en un port de luxe per a “megaiots” ha despertat un rebuig ciutadà creixent

18/11/12 02:00 - ANNA BALLBONA

Les obres per  convertir  la marina del  Port Vell  en un port  de luxe per a grans iots ja han
començat i van avançant. A tocar de la Barceloneta, la reforma pren forma: al moll que dóna
al Palau de Mar s'hi ha construït una plataforma sobre la qual s'aixecarà un edifici de serveis;
al moll d'Espanya (que va a parar a l'Imax) no hi atraquen embarcacions, a l'espera de l'avenç
de les obres. I ara els treballs es concentren al moll de la Barceloneta, que dóna al passeig
Joan de Borbó. L'inici de la reforma ja ha fet marxar algunes embarcacions que hi atracaven
cap a  altres  ports,  com ara  Castelldefels,  Vilanova i  la  Geltrú  i  el  Port  Olímpic.  El  tinent
d'alcalde d'Hàbitat Urbà de l'Ajuntament, Antoni Vives, en una expedició recent per vendre el
“clúster  nàutic”  de  Barcelona  a  Mònaco,  va  afirmar  que  “els  treballs  estan  avançant
ràpidament” i que la reforma estaria enllestida l'estiu que ve.

Tot  plegat  pot  fer  l'efecte  que  el  projecte  ja  està  fet  i  consumat.  Legalment,  encara  no.
L'Ajuntament  de Barcelona encara ha  d'aprovar el  pla especial  que permeti  fer la reforma
(l'Autoritat Portuària de Barcelona addueix que la part d'obres començades és la que no està
subjecta al planejament municipal). L'aprovació d'aquest pla especial és un tema més de la
fornida agenda barcelonina que salta passades  les eleccions. El  PP és l'aliat preferent de
l'alcalde  Xavier  Trias  per  tirar-lo  endavant.  Això  sí,  el  PP demana retocs  al  projecte  per
donar-hi suport. Com per exemple que els vaixells d'eslora més gran no atraquin al moll de la
Barceloneta per  “evitar la barrera visual” que suposaran, apunta Eduardo Bolaños, regidor
popular.

Entremig, ha anat creixent el rebuig ciutadà, capitanejat per la plataforma Defensem el Port
Vell (el mateix nom que fa 20 anys, quan hi va haver la reforma olímpica que va crear el Port
Vell d'ara). La plataforma va demanar una consulta ciutadana sobre el projecte, cosa que el
govern de CiU va refusar. I fa poc va fer un acte al Museu Marítim reivindicant el caràcter
“ciutadà” del port. Aquest és el debat de fons que plana sobre la reforma i la resta de canvis
del port: la ciutat hi té alguna cosa a dir? O és un simple negoci privat que sols ha de buscar
quadrar els beneficis econòmics?

La marina del  Port  Vell  ara  té  410 amarradors  per  a embarcacions  d'entre  10  i  30  metres.  Amb la  reforma,  passarà  a  tenir  uns  150
amarradors per  a grans iots,  de fins a  180  metres d'eslora.  L'Autoritat Portuària defensa que el  projecte augmentarà “la seva visibilitat
internacional” i que tindrà un impacte de 400 llocs de treball (directes i indirectes) i 650 milions d'euros (no detalla d'on treu les xifres). A més,
la idea és que Marina 92, el grup d'empreses dedicades a la reparació de vaixells, doni serveis als grans iots que aparcaran a Barcelona.

Un altre projecte inscrit dins el clúster nàutic és la nova bocana, les obres de la qual han sortit a concurs fa poc. Entre d'altres coses, s'hi farà
una marina per a 200 embarcacions petites. La cirereta del procés ha estat l'anunci de la instal·lació d'una subseu del museu de l'Hermitage
de Sant Petersburg al port, a tocar del luxós hotel W (dit popularment Vela, i també controvertit). D'aquí a tres anys s'instal·larà la subseu
definitiva, i abans n'hi haurà una de provisional, amb ubicació per concretar. En la presentació del clúster nàutic a Barcelona, l'alcalde Xavier
Trias va augurar que “la Barceloneta acabarà estimant l'hotel Vela i la marina de luxe”.

Malgrat que a l'inici es plantejava una marina de luxe blindada amb grans barreres, finalment es mantindran les tanques actuals. Això sí, el
moll  d'Espanya  també quedarà tancat. Segons el  que  figura en el pla especial  (no ha  estat  possible rebre resposta dels impulsors del
projecte), en la reforma es preveu construir dos edificis: un de recepció, davant del Palau de Mar (amb un saló per a capitans, bar, terrassa,
piscina...) i  un altre de serveis de la marina, al final del moll de la Barceloneta (gimnàs i  serveis per a empreses relacionades amb els
vaixells). Sobre l'impacte dels megaiots, el pla especial sols apunta que “dependrà de l'ocupació d'amarradors que es porti a terme”.

Davant de tot això, la plataforma opositora ha demanat una moratòria de les obres fins que s'aprovi el pla especial i per obrir debat. “La
concessió permet fer les obres que ja s'han fet, però el que tocarà començar ara sí que afecta el pla especial”, subratlla Gala Pin, portaveu
de la plataforma. Alerta que la conversió en un port de luxe per a iots mastodòntics serà “el monopoli d'un negoci, la privatització d'un port,
d'un espai públic”. “Generar riquesa no és generar un gueto per a rics en un moment de plena crisi.” I denuncia “l'opacitat” i el caràcter
“antidemocràtic” que ha seguit el projecte.

Una de les veus que s'han afegit a l'oposició a la reforma és l'arquitecta Itziar González, exregidora de Ciutat Vella: “Ens va costar molts anys
incorporar el Port Vell com a zona de gaudi ciutadà”, recorda, referint-se a l'operació de fa 20 anys que va permetre guanyar per a la ciutat el
moll de la Fusta i el moll d'Espanya: “És un espai públic que ja és patrimoni per a nosaltres, per a tota una generació de veïns, arquitectes i
urbanistes.” Amb l'advocat  de l'hotel del  Palau, Daniel  Jiménez,  i de la geògrafa i  catedràtica  de  la UB Mercè Tatjer, entre  d'altres,  va
participar en l'acte per reivindicar un port ciutadà.

Però, com retornar el port a la ciutat? La plataforma planteja un pla d'ordenació portuària que coordini els quatre ports esportius existents a
Barcelona. “S'està fent una política de fets consumats per transformar el port cap a una determinada direcció”, adverteix Javier Moreno,
historiador de la marina mercant. La proposta és “ordenar-ho amb un criteri racional”: “Com més a prop estigui el port esportiu del nucli de la
ciutat, més petites han de ser les eslores”; i  fer, per  tant, que al  Port Vell  “hi  hagi les embarcacions més populars”, que acostin la vida
marítima de Barcelona als veïns. Tal com es preveu ara, “l'impacte serà brutal”: “Els megaiots és un fenomen dels últims deu anys; el
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problema és que no es poden posar a qualsevol lloc”, diu Moreno, que recorda una paradoxa “flagrant”: ara el port del Fòrum té amarradors
buits per a megaiots.

Al seu lloc web, la Marina del Port Vell ja ha posat a la venda i a lloguer amarradors per a grans iots per a l'any que ve. Els preus del lloguer
que hi figuren –reproduïts a la segona plana– només abasten fins a 70 metres d'eslora. En trucar a la Marina del Port Vell per demanar sobre
les possibilitats d'amarratge d'una embarcació mitjana per a l'any que ve, la resposta és que “no poden donar informació”. El  calendari
encara no el tenen clar (al seu lloc web havien donat unes dates que ja han estat sobrepassades), estan “pendents dels permisos”, i a partir
d'aquí actuaran. Una petita part del port mantindrà embarcacions i les obres no aturaran del tot l'activitat de port esportiu.

En Daniel, un francès que fa quatre anys que ve amb la seva parella al Port Vell a passar-hi dos mesos, comenta que no saben si l'any que
ve podran venir. “Ho hem preguntat i ens han dit que ho veuen difícil”, indica. En Daniel explica que ha copsat la preocupació de comerciants
del barri per l'impacte del port de luxe: “Nosaltres sí que consumim al barri, però la gent del luxe no es bellugarà d'aquí.” En el teixit comercial
de la Barceloneta hi ha, però, divisió d'opinions. Alguns restaurants –de certa gamma– confien rebre l'impacte positiu dels “megarics”, com
els anomenava el diari britànic The Guardian, en un article de la primavera passada sobre aquesta operació. Sigui com sigui, tot fa pensar
que abans d'acabar l'any s'aclarirà si el Port Vell quedarà especialitzat com un hotel per a megarics o si els barcelonins encara se'l sabran
una mica seu.

"No hem d'oblidar que el port és sòl públic”
“Creix la certesa entre els barcelonins que des de fa uns anys (la política de l'Autoritat Portuària) ha fet un clar viratge cap
a  l'apropiació  i  l'explotació  estrictament  econòmica del  port.”  Ho  diu  l'arquitecta  i  exregidora  de  Ciutat  Vella,  Itziar
González, en l'actualització del Barcelona, pam a pam, d'Alexandre Cirici, que ha publicat fa poc. En el llibre ja alerta de
l'“espai tancat i d'ús exclusiu” en què es convertirà el Port Vell si tira endavant la reforma. Interrogada per aquesta revista,
reitera: “No hem d'oblidar que el  port  és sòl  públic  i  que les autoritats que el  gestionen són públiques.”  “Pretendre
dissenyar actuacions contundents sobre sòl públic sense debat ciutadà és no entendre la regeneració democràtica que
demana la ciutadania”, afirma. En aquest sentit, critica que el govern municipal s'hagi negat a fer una consulta ciutadana:
“S'ha demostrat que les consultes no necessiten autorització ciutadana quan la ciutadania les vol fer.”

Qui és l'Autoritat Portuària?
L'Autoritat Portuària de Barcelona (APB), qui decideix els designis del port, és un ens en què totes les administracions de
l'Estat, inclòs l'Ajuntament, hi són presents, amb veu i vot. L'APB té empreses que donen en concessió espais del port.
És el cas de la marina del Port Vell, l'empresa concessionària de la qual va ser adquirida el 2010 per Salamanca Group,
un hòlding internacional de capital d'inversió, amb negocis en el sector immobiliari i miner. El grup va ampliar la seva
concessió fins al 2031.
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