
Exposició de l’historiador Javier Moreno: Oposició veïnal a la dinàmica actual del port
(Recomana el web www.ciutatport.com)    

El front marítim de Barcelona abasta des del riu Besós al Llobregat i difereix del front 
portuari; el seu nucli és el Moll o Passeig nacional. El Port de Barcelona és artificial, 
construït al llarg dels segles per la ciutadania. Actualment
cal distingir:

• Port: Autoritat Portuària de Barcelona (APB). Pren les decisions el 
Conselld’Administració, on predominen els organismes oficials, sindicats inclosos 
(President: Sixte Cambra)

• Port 2000: administra el Port Vell, capital 100 % APB (Administrador, Adolf 
Romagosa)

Problemes més evidents o propers:
• De cara a la ciutat, el gran projecte actual del Port és el Port Center, a l’antiga 

seu corporativa de l’APB, amb una inversió de 16 M€, per dedicar-la a eposicions, 
fastos,despatxos institucionals i un restaurant

• Els càrrecs directius en aquest organisme no tenen gairebé renovació, i són molt 
representatius de l’estructura del poder econòmic dominant; una ratlla separa el 
territori de Catalunya/Espanya-Port, que funciona gairebé com un territori feudal

• Construcció del museu Hermitage
• Dàrsena Pesquera i molls del Morrot
• Trànsit de creuers
• Dubtes sobre la postura del govern municipal BEC/PSC? (Gala Pin i Janet Sanz)

Consideracions:

• El moviment veïnal no ha sabut passar de la cultura del no a la de la proposta
• Trànsit de creuers: a escala europea s’aborda el concepte de la «maritimitat», 

situació en què es troba un espai pròxim al mar; ens cal abordar el debat del 
caràcter marítim de la ciutat i fer un pla integral del port ciutadà per recuperar 
l’àrea del Port Vell per a la ciutadania

• Convé que una plataforma ciutadana sobre aquest tema abasti continguts 
integrals: urbanístics, socials, culturals, econòmics, formatius, lúdics i 
patrimonials

• Ens volen fer creure que la ciutat es va obrir al mar des dels Jocs Olímpics i és 
fals: el Port estava obert a la ciutadania molt abans; Samaranch va obrir la 
ciutat als interessos de molts, que en van treure profit

• No és un assumpte exclusiu dels barris veïns sinó de tota la ciutat, que podria 
beneficiar-se de la recuperació dels espais per a l’ús públic; per exemple, destinar 
l”espai actual de l”IMAX a la Biblioteca Central de Barcelona, seguint l’exemple 
de Copenhague (i donem-nos pressa, que ja hi ha projectes privats)


