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Acte per reclamar el dret de la
ciutadania a decidir sobre el futur del
Port Vell
MARC IGLESIAS | 12/11/2012

Sota el títol “Barcelona i la construcció d’un port ciutadà. Cap a un Nou Port Vell”, la plataforma Defensem el
Port Vell organitza una taula rodona al museu Marítim de Barcelona aquest dilluns 12 de novembre a les set de
la tarda. L'objectiu de l'acte, convocat després que el ple de l'ajuntament del mes d'octubre rebutgés fer una
consulta popular sobre la construcció d'una marina per a superiots al Port Vell, és reivindicar la necessitat de
tenir en compte la ciutadania a l'hora de decidir el futur del port-ciutat i repassar les transformacions que ha patit
aquest espai en els seus vint anys d'existència. La taula, que serà moderada pel periodista Camilo S. Baquero,
comptarà amb la presència de Francesc Magrinyà (Professor de la UPC), Mercè Tatjer (geògrafa i catedràtica de
la UB) i Javier Moreno (membre de la plataforma i historiador).

La plataforma, que la setmana passada va presentar a l'Ajuntament de Barcelona i a l’Autoritat Portuària de
Barcelona una demanda de moratòria de les obres (http://defensemportvell.wordpress.com/2012/11/07/moratoria-de-les-obres-

del-port-vell-una-exigencia-de-minims-en-un-estat-democratic/) del port de luxe promogut per Salamanca Group, ha fet
pública la seva preocupació per les declaracions que el tercer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona va
fer a la fira de iots de Mònaco. Antoni Vives, tot i que l'Ajuntament no ha aprovat encara la preceptiva
modificació del Pla Especial del Port Vell, va assegurar a la presentació del Barcelona Clúster Nàutic que “les
obres [de la marina] avancen a bon ritme” i que “els nostres amics de Marina Port Vell, l'Ajuntament de
Barcelona i tots nosaltres estem empenyent per aconseguir que el proper estiu veieu el projecte fet realitat”.
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