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El front marítim de Barcelona, a causa 
de la seva revaloració al llarg dels segles 
com a nova àrea urbana de qualitat, ha 
patit processos de transformació constants 
que l’han abocat a un buidatge progressiu 
d’identitat. 

L’obligació incessant de renovació, causada 
tant pel deteriorament natural com pel canvi de 
necessitats de la ciutat, i al ritme que exigeix 
la globalització, ha requerit finançaments 
immediats que només es poden aconseguir 
amb una bona estratègia de màrqueting, 
i res ven més que una imatge atractiva. 
Així, les zones tradicionalment portuàries 
s’han convertit en territori de producció de 
paisatges, és a dir, en espais dissenyats per 
al seu consum visual.

Aquest mecanisme inverteix l’ordre orgànic 
de la ciutat on els usos i les relacions entre 
els seus elements són els productors de 
significat que, a la llarga, s’acaba traduint 
en la morfologia que adquireix l’entorn. En 
la ciutat globalitzada la imatge precedeix la 
forma, de manera que els usuaris són els que 
s’han d’adaptar a posteriori a un paisatge 
preconfigurat.

Trobem així àrees independitzades de la seva 
ubicació, despreses de les característiques 
físiques i socials que els han conferit una 
identitat particular al llarg de la seva història 
i que, per tant, podrien ser reproduïdes en 
qualsevol lloc. Els trets locals es converteixen 
en un anecdotari folklòric domesticat pel 
procés de globalització. 

Aquesta estandardització facilita els coneguts 
processos de gentrificació, és a dir, d’elitització 
i segregació social que ja s’ha produït en 
altres ports com ara Puerto Madero a Buenos 
Aires o els Docks a Londres, i en altres zones 
de Ciutat Vella, en el cas de Barcelona.

L’expropiació pública i privada del front 
marítim en favor de la imatge i la gentrificació 
provoquen la fragmentació dels espais de vida 
i el desplaçament dels seus habitants fora 
de les fronteres del barri, negant d’aquesta 
manera la construcció cultural de l’entorn 
que sorgeix de la relació dels usuaris amb el 
medi. Contra aquest fenomen, és necessari 
aconseguir que el front marítim sigui un àmbit 
d’apropiació social. 

L’urbanisme ha de permetre espais físics 
que acullin els processos socials i culturals 
que s’hi esdevenen en comptes de planificar 
usos a priori, a més de contemplar una 
diversitat d’activitats que conservin la seva 

identitat relacional i històrica, especialment 
en zones potencialment urbanitzables 
com les portuàries. També ha d’admetre la 
participació ciutadana en els processos de 
decisió i planificació d’aquests espais. És 
a dir, és necessari un urbanisme ciutadà, 
des de sota, que entri en equilibri amb les 
indefugibles tendències globals.

A la Barceloneta, això suposa el respecte 
pel patrimoni pesquer i el patrimoni construït 
i la conservació del valor de maritimitat, 
però sense caure en el parany invers de la 
museificació i la fossilització. Una possible 
estratègia per aconseguir-ho és evitar 
l’abandonament i la substitució d’elements 
patrimonials, repensant-ne nous usos 
sempre que sigui possible. Una altra, passa 
per dinamitzar la relació entre el port i la 
ciutat, els ciutadans i l’aigua, tant millorant la 
continuïtat i l’accessibilitat de l’espai costaner, 
com diversificant les activitats portuàries de 
manera que el port sigui més permeable i els 
desplaçaments i les relacions locals hi vagin 
cisellant una identitat de lloc.

El Moll dels Pescadors, amb la Llotja del peix 
que és també la seu de la Confraria, i la Torre 
del rellotge, és paradigmàtic del patrimoni 
cultural de la Barceloneta entès com a 
conjunt de patrimoni pesquer i construït. La 
seva preservació és per tant cabdal com a 
àncora de la identitat del barri i ha de passar 
per l’obertura als veïns, sense la qual fa anys 
que cau en un procés d’abandonament i 
destrucció.  

Per aquest motiu, la proposta de La platgeta 
vol oferir als veïns un espai que permeti 
l’esdevenir lliure dels processos socials per 
a que siguin aquests els qui, amb el temps, 
li inscriguin un ús, i que aquest pugui, a la 
vegada, canviar amb el temps. 
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Introducció
Què:	El	projecte	La platgeta	consisteix	
en la rehabilitació i transformació de 
�����	 de	 l'actual	 Llotja	 del	 peix	 de	
Barcelona i del Moll dels Pescadors per 
tal de convertir-los en un espai que pugui 
ser	�����	pels	veïns	de	la	Barceloneta	
per a diferent tipus d'activitats.

Com:	L'objectiu	del	projecte	és	el	d'oferir	
un	espai	�������	atractiu	i	còmode	
com per convertir-se en un nou centre 
neuràlgic del barri, però prou polivalent 
com perquè siguin els seus usuaris 
els	que	 li	adjudiquin	el	seu	ús.	Així,	es	
tracta	 d'una	 remodelació	 de	 �����	 i	
l'entorn	 que	 segueix	 una	 estratègia	 de	
mínims, assegurant una varietat d'espais 
exteriors,	 interiors	 i	 intermedis	 i	 uns	
serveis bàsics com l'emmagatzematge, 

els lavabos, la restauració i les 
instal·lacions	 pertinents,	 acompanyada	
d'una proposta de mobiliari igualment 
versàtil.

Per	què:	La	Llotja	del	peix	és	un	element	
paradigmàtic del patrimoni pesquer i 
construït de la Barceloneta i, per tant, 
la seva preservació i obertura als 
veïns són cabdals com a àncora de la 
identitat	 i	 estratègia	 de	 reforç	 del	 teixit	
social del barri en un moment en el que 
la	 �������	 i	 la	 saturació	 turística	
suposen una amenaça.

El	nom	“la	platgeta”	correspon	a	com	es	
coneix	el	Moll	dels	Pescadors	entre	els	
veïns de la Barceloneta.
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Barcelona i el mar
Quan	parlem	de	Barcelona,	és	 freqüent	descriure-la	com	"una	ciutat	de	cara	al	mar".	
Barcelona	 "té"	mar,	 "té"	 platges	 i	 "té"	 port.	 Però	 la	 relació	 de	 la	 ciutat	 amb	 el	 seu	
front marítim no ha estat homogènia al llarg de la història. Podem parlar d'un període 
premodern en que el mar constituïa una amenaça, una porta d'entrada per a potències 
invasores.	Aleshores,	entre	la	ciutat	i	el	mar	hi	havia	una	muralla.	Durant	l'etapa	moderna,	
el	mar	no	era	més	que	un	 límit	per	a	 l'activitat	 industrial	 i	portuària.	Les	fàbriques,	els	
magatzems	i	les	vies	del	tren	suposaven	una	frontera	física	entre	la	terra	i	l'aigua.	No	és	
��	a	���	del	S.	XIX	que	el	mar	es	concep	com	un	escenari	d'esbarjo	i	es	popularitzen	
els	banys,	 i	a	poc	a	poc,	 les	platges	es	converteixen	en	un	 reclam	 turístic.	Fins	 i	 tot	
aleshores,	 les	cases	de	bany	 i	els	"xiringuitos"	no	deixaven	veure	el	mar.	L'anomenat	
"model	Barcelona"	dels	anys	80	 i	90	que,	com	es	diu,	va	obrir	 la	ciutat	al	mar,	també	
va	vendre	el	seu	litoral	a	inversors	nacionals	i	estrangers	que	l'han	privatitzat.	Avui,	la	
frontera	amb	el	mar	són	grans	hotels,	superiots	de	luxe	i	un	teixit	comercial	i	empresarial	
abocat al turisme.
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La muralla de mar

S. XV - XVI Barcelona 
es caracteritza per una 
actitud defensiva cap al 
mar a causa del temor 
d'una	 invasió	bàrbara.	Es	
comença a construir la 
muralla de mar, que no 
estarà	completa	��	al	S.	
XVII.

S. XVII La muralla 
és	 un	 element	 de	 gran	
�����	des	del	punt	de	
vista	urbanístic,	ja	que	per	
molts	 anys	 determina	 la	
forma del port i, per tant, 
la façana marítima de la 
ciutat.	És	també	el	primer	
passeig de Barcelona, 
amb funcions de mirador i 
balcó del port.

S. XVIII Fora de la 
ciutat emmurallada, la 
funció portuària conviu 
amb la industrial de tipus 
artesanal.	 Es	 reforça	 el	
valor militar de la muralla 
amb la construcció de la 
Ciutadella, que suposa la 
destrucció de bona part 
del barri de la Ribera i 
la reubicació dels seus 
habitants en el que serà 
el barri de la Barceloneta, 
des	de	1753.

Barcelona, 1500

Barcelona, 1600

Barcelona,	1750

Plànols adaptats de la Carta històrica de 
Barcelona,	MUHBA
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La indústria

S. XIX El	port	i	la	Barceloneta	
conviuen fora de la ciutat, a 
l'altre costat de les muralles, i 
l'única	divisió	entre	ells	és	una	
���	d'arbratge.

La Revolució Industrial suposa 
l'augment de la importància del 
port de Barcelona i duu amb 
si una transformació espacial 
per l'augment de densitat 
������	 en	 termes	 de	
subdivisió	 i	 �����	 en	
altura.	Des	de	1875,	comença	
l'ocupació espontània de 
terrenys	 limítrofs	 al	 front	
marítim per part de població 
immigrant. És el fenomen 
conegut	 com	 a	 "barraquisme"	
que comporta problemes 
d'amuntegament i insalubritat.

El	 1878	 s'enderroquen	 les	
muralles i el port es transforma 
en una unitat independent 
restant fora d'importants 
reformes urbanes, com 
l'Eixample.	 L'especialització	
de les activitats del port i 
l'augment del trànsit rodat 
provoquen un nou bloqueig 
per a la continuïtat de la vida 
urbana i el Front Marítim.

Barcelona, 1859

Barcelona, 1890
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El ferrocarril i els rafals del 
Moll de la Fusta

Primera meitat S. XX La 
construcció dels rafals del Moll 
de	Bosch	i	Alzina	i	del	Moll	de	la	
Muralla (actual Moll de la fusta) 
priven els barcelonins de la 
contemplació del mar. La línia del 
ferrocarril de Mataró, construïda 
el	1907,	suposa	una	altra	barrera	
entre la ciutat i els barris del mar.

A	 la	 zona	 de	 la	 Barceloneta,	 la	
multiplicació	 de	 cases	 de	 bany	
amb l'auge de les hidroteràpies, 
i	 la	 consegüent	 proliferació	 de	
xiringuitos,	 juntament	 amb	 el	
creixement	 de	 la	 barriada	 de	
barraques del Somorrostro, 
ocupen la costa sense intersticis.

La privatització: empreses i 
superiots

Segona meitat S. XX	Als	
anys	seixanta	es	demoleixen	els	
rafals del moll i el Somorrostro i el 
barri vira cap a l'activitat terciària.

Als	 vuitanta,	 dins	 la	 preparació	
de Barcelona per als JJ.OO, 
s'inicia	 el	 projecte	 per	 al	 Port	
Vell,	 fonamentat	 en	 la	 creació	
de nous espais per a l'oci i la 
recreació.	 Aquest	 pla	 suposa	
l'enderrocament de les cases de 
bany	i	els	xiringuitos.

A	 partir	 dels	 JJ.OO	 del	 92,	 la	
transformació del front marítim 
es	 caracteritza	 per	 projectes	
comercials i de privatització com el 
Moll	d'Espanya	i	el	Maremàgnum	
(1995), el World Trade Center 
(1999) i associats a canvis en 
les concessions portuàries com 
és	 el	 cas	 de	 la	Marina	 de	 Luxe	
de la Barceloneta (2010), l'Hotel 
Vela	 (2010),	 o	 �����	 �����	
Desigual (2011).

Barcelona, 1956

Barcelona,	1976

Barcelona, 2010
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La Barceloneta. De barri pesquer a centre comercial i 
turístic

Aquest	 breu	 repàs	 històric	 a	 la	������	 de	 l'actual	Barceloneta	 té	 com	 a	 objectiu	
mostrar com, des dels seus inicis, el barri ha estat territori de pescadors i de gent de mar. 
Aquests	han	estat	els	actors	 i	promotors	principals	en	 la	conformació	dels	trets	que	més	
relacionem amb la identitat del territori encara avui; com els quarts de pis, la vida social 
al	carrer,	els	xiringuitos	 i	 la	gastronomia	marinera,	el	bany	 i	el	caràcter	associacionista	 i	
cooperatiu del barri. Finalment, vol mostrar com, per ser zona portuària i litoral, ha estat 
un	dels	barris	de	la	ciutat	més	afectat	pels	plans	a	gran	escala	propis,	en	primer	lloc,	del	
nacionalsocialisme i, posteriorment, de la globalització, especialment cruenta arrel de la 
designació	de	Barcelona	com	a	seu	olímpica,	projectats	d'esquena	als	seus	habitant	i	de	
cara a la inversió privada.

De la Barcino romana a l'Edat Moderna

Els	 orígens	 de	 la	 pesca	 a	 Barcelona	
es remunten a la fundació de la ciutat. 
A	 la	 Barcino	 romana	 era	 un	 dels	
pilars fonamentals de l'economia i de 
l'alimentació dels barcelonins com han 
demostrat les nombroses restes de 
mol·luscs	 trobades	 en	 excavacions	
arqueològiques, especialment ostres, per 
les quals l'assentament romà era famós. 
En	aquella	època	els	pescadors	vivien	al	
barri	de	Vilanova	dels	còdols,	o	barri	de	la	
Ribera,	��	on	aleshores	arribava	el	mar	
i que avui ocuparia parcialment els barris 
del Born i el Gòtic.

Durant	 l'Edat	 Mitjana,	 quan	 el	
desenvolupament de l'activitat comercial 
de Barcelona va anar lligat al bastiment de 
grans	temples,	els	pescadors,	ja	constituïts	
en gremi, van participar en la construcció 
de	Santa	Maria	del	Mar,	acabada	el	1383,	
en	 el	 que	 era	 aleshores	 el	 seu	 barri.	El	
gremi en tenia les claus per poder-hi 
celebrar reunions i avui encara podem 
veure	 representacions	en	 reconeixement	
a	 la	 gent	 de	mar	 sobre	 l'altar	major,	 els	
capitells interiors i arcs de façana.

Ja aleshores, els pescadors tenien casetes 
per emmagatzemar els arreus de pesca a 
l'illa de Maians, un petit illot de sorra davant 
de la costa barcelonina que s'acabaria 
convertint en l'actual Barceloneta. 
Aquesta	illa,	on	ara	hi	trobem	la	plaça	de	
Pau	Vila,	es	va	annexionar	a	la	ciutat	per	
mitjà	de	la	construcció	del	primer	moll	del	

port	de	Barcelona,	el	1477.	El	dic	de	l'Est,	
construït i fonamentat damunt l'illa al S. 
XVII,	 va	 anar	 retenint	 les	 arenes	 que	 hi	
dipositava el cicle marítim i els sediments 
provinents del riu Besòs i les rieres, cosa 
que	va	anar	������	la	petita	península	
que	és	avui	la	Barceloneta.

En	 aquest	 territori	 fora	 muralles,	
dependent de la parròquia de Santa Maria 
del Mar, s'hi van començar a assentar 
barraques i magatzems de pescadors que 
van augmentar quan es va enderrocar 
bona part del barri de la Ribera per 
construir-hi la Ciutadella i els seus veïns 
van	haver	de	ser	reallotjats,	cap	al	1717.	
L'augment d'habitants va ser tal, que el 
1718	 ja	es	parlava	de	"barri	de	 la	platja".	
En	la	reubicació,	sota	jurisdicció	militar,	hi	
van tenir preferència les persones que es 
dedicaven a alguna activitat relacionada 
amb	el	mar.	Per	això,	i	per	la	seva	situació,	
la Barceloneta va ser des del principi un 
barri amb un marcat caràcter mariner, 
on es duien a terme activitats i usos 
artesanals relacionats amb el port i el mar.
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�����	que	mostra	l’illa	de	Maians	el	1439,	Revista Historia
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Gravat de Barcelona durant la Guerra de 
Successió,	Joseph	Friedrich	Leopold,	c.	1740.	
Atles	de	Barcelona
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De barri de barraques a raval barroc

El	 barri	 de	 la	 platja	 no	 va	 comptar	 amb	
una	������	urbanística	��	al	1753.	
L'enginyer	 militar	 Juan	 Martín	 Cermeño	
va	ser	l'encarregat	de	dissenyar	un	traçat	
propi	de	la	Il·lustració,	amb	carrers	rectilinis	
i illes de cases regulars que seguien una 
proporció	��	de	8,40	x	7,65	m	basada	en	
la vara castellana, una unitat de mesura 
medieval. Per tal d'implantar el nou traçat 
urbanístic es van enderrocar les antigues 
barraques en contra de la voluntat popular.

Les noves cases eren unitats unifamiliars 
amb	planta	baixa	i	pis	superior.	No	tenien	
pati i al barri tampoc no hi havia cap 
parc,	ni	places,	només	un	parell	d'àrees	
concebudes com a espais de treball, 
que	aviat	van	ocupar	els	boters.	Aquesta	
manca	d'espais	oberts,	 juntament	amb	 la	
senzillesa	 de	 les	 cases,	 explica	 un	 dels	
trets	més	característics	de	la	Barceloneta	
que encara perviu avui: l'ocupació 
horitzontal	de	l'espai	públic	protagonitzada	
pels veïns que treuen cadires, taules i 
altres elements domèstics al carrer i hi fan 
vida social.

El	mateix	1753	es	va	començar	a	construir	
l'església	de	Sant	Miquel	del	Port,	que	seria	
la nova seu de la Confraria de pescadors, 
en un acte fundacional del barri.

Avui encara es pot veure una d'aquelles 
cases originals, rehabilitada, al carrer 
de Sant Carles, 6: l'anomenada Casa de la 
Barceloneta, de 1761, on s'hi allotja una 
exposició permanent d'història del barri.
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�����	que	mostra	el	nou	traçat	de	la	Barceloneta,	c.	1801.	Archivos	estatales	del	Ministerio	de	Cultura

Església	de	Sant	Miquel	del	Port



16

Mentrestant, els pescadors cuinaven 
a les pudes

Des d'aleshores, el punt neuràlgic de 
l'activitat pesquera de compravenda de 
peix	i	de	treball	de	les	xarxes	era	el	Moll	
dels Pescadors, que presidia el primer 
far	del	port,	del	1772,	que	amb	el	pas	del	
temps i la pèrdua de visibilitat del far es 
va convertir en la Torre del rellotge actual.

Façana de la puda Can Manel, el 1902. Web del recentment desaparegut restaurant Can Manel

Els	 pescadors	 cobraven	 part	 del	 seu	
sou en captures que, si no aconseguien 
vendre al moll, venien en altres punts 
del barri, estenent l'activitat pesquera 
a	 tota	 la	 Barceloneta.	 Així,	 a	 l'actual	
plaça	 del	 mercat,	 les	 "pileres",	 que	
sovint eren les dones dels pescaires, 
s'encarregaven	de	vendre	a	crits	el	peix.	
Per altra banda, famílies senceres de 
pescadors van començar a cuinar-lo i 
vendre'l a les pudes, uns magatzems que 
s'estenien al llarg de l'actual Moll de la 
Barceloneta,	�����	el	desnivell	entre	
el nou passeig i la línia d'aigua, i que ben 
aviat es van convertir en tavernes on es 
reunia	 tota	mena	 de	 públic.	 Les	 pudes,	
dites	 així	 per	 la	 fortor	 que	 feia	 el	 peix,	
són	el	precedent	històric	dels	xiringuitos	
de la Barceloneta que van proliferar a 
partir	del	S.	XIX,	en	paral·lel	a	 l'aparició	
de	les	cases	de	bany	a	tocar	del	mar.	El	
1892, amb l'anivellament del passeig i el 
moll, es van enderrocar i algunes d'elles 
van ser reubicades al passeig, com la de 
Can Manel, recentment desapareguda. 
Al	 seu	 lloc	 s'hi	 van	 construir	 uns	 grans	
magatzems,	 els	 tinglados,	 per	 a	 ús	
portuari, primerament al llarg del Moll de 
Bosch	 i	Alzina	 i	 posteriorment	 també	 al	

marta.peret
Texto tecleado
Moll de la Barceloneta.
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Moll	dels	Pescadors	el	1911,	Ajuntament	de	
Barcelona 
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La	maquinista	vista	des	de	la	platja,	Ajuntament	de	Barcelona

La Barceloneta industrial: quarts de 
casa i barraques
Durant	 el	 S.	 XIX,	 l'expansió	 de	 la	
Barceloneta va estar marcada per la 
proximitat	 del	 port	 i	 del	 ferrocarril	 que,	
juntament	 amb	 un	 edicte	 que	 prohibia	
l'assentament de fàbriques dins les 
muralles, convertiren el barri en un lloc 
idoni	 per	 a	 les	 instal·lacions	 de	 tipus	
industrial, afegint a l'essència marinera 
un marcat caràcter obrer. La Maquinista 
Marítima	 i	 Terrestre	 (traslladada	 més	
endavant	a	Sant	Andreu,	on	avui	hi	ha	el	
centre comercial), la Catalana de Gas o la 
Nueva	Vulcano,	són	alguns	dels	exemples	
de	 les	 fàbriques	 que	 ������	 el	
paisatge	de	 la	Barceloneta	��	a	meitats	
del	S.	XX.
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Entrada	a	La	maquinista,	Fons	�����	popular	de	la	Barceloneta
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L'emergent	 industrialització	 i	 el	 creixement	
del port van comportar un gran augment 
�����	 i	per	 tant	 també	de	 la	demanda	
d'habitatges.	 Els	 propietaris	 de	 les	 cases	
originàries de 120 m² van veure la possibilitat 
de treure'n rendiment econòmic separant la 
planta	baixa	del	pis,	formant	les	anomenades	
"cases	 de	 mig".	 Més	 endavant,	 la	 creixent	
pressió	������	va	dur	a	la	necessitat	de	
separar aquestes meitats amb un mur intern, 
donant	 lloc	 als	 coneguts	 "quarts	 de	 casa",	
d'entre	28	i	35	m²,	que	podien	arribar	a	allotjar	
famílies molt nombroses i que perviuen avui. 
El	1839	es	va	autoritzar	 la	construcció	d'un	
segon	pis,	el	1868	(quan	el	barri	 ja	era	sota	
jurisdicció	 de	 l'Ajuntament)	 es	 va	 autoritzar	
una tercera planta, que molts havien construït 
ja	 il·legalment,	el	1872	es	donà	permís	per	
����	quatre	plantes	i	el	1932	per	construir-
ne	cinc.	El	resultat	va	ser	que	la	Barceloneta	
es	va	convertir	en	un	dels	barris	més	densos	
en termes de població i, com que l'alçada 
proporcional a l'amplada dels carrers del 
projecte	 inicial	 es	 va	 perdre,	 es	 tracta	 d'un	
dels	 veïnats	amb	pitjors	 condicions	de	 vida	
per	als	seus	habitants,	ja	que	les	plantes	més	
baixes	 no	 reben	 gairebé	 assolellament.	 La	
lluita	per	l'espai	és	doncs,	des	del	S.	XIX,	una	
reclamació tradicional a la Barceloneta.

Representació	de	l’evolució	dels	����	de	la	Barceloneta,	Casa	de	la	Barceloneta	1761

L'escassa atenció al problema de l'habitatge, 
la	 manca	 de	 recursos	 públics,	 la	 poca	
industrialització del sector de la construcció 
i	 la	 congelació	 de	 rendes	 van	 agreujar	 la	
manca d'habitatge popular, cosa que va 
provocar un ressorgiment dels barris de 
barraques.	 Al	 litoral	 de	 la	 ciutat	 s'hi	 van	
establir les barriades del Somorrostro, 
Bogatell, Marbella, Trascementiri, Pequín i 
Camp de la Bota.
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La del Somorrostro, a la Barceloneta, es va 
originar	durant	 la	dècada	de	1870	 i	va	arribar	
a	 tenir	 més	 de	 2400	 barraques	 i	 prop	 de	
18000 habitants el 1954. Originada a prop 
de la fàbrica de gas, on ara hi ha el parc de 
la	 Barceloneta,	 va	 anar	 creixent	 ��	 a	 la	
desembocadura de la riera de Bogatell, en 
l'espai	de	platja	entre	 les	fàbriques	 i	 la	via	del	
tren	 i	 el	 mar.	Al	 principi,	 l'habitaven	 famílies	
de	pescadors	 (una	de	 les	hipòtesis	és	que	el	
nom el va rebre d'uns pescadors bascos que 
s'hi	 van	 establir),	 però	 a	 partir	 de	 l'Exposició	
universal de 1929 hi van començar a arribar 
famílies gitanes i posteriorment, durant la 
postguerra, d'immigrants andalusos. Les 
casetes conformaven un autèntic compendi de 
l'autoconstrucció, fetes inicialment amb fustes 
de	caixes	de	peix	i	altres	materials	trobats	a	la	
platja	tot	i	que	amb	el	temps	van	anar	millorant	
i fent-se d'obra.

Les barraques convivien amb fàbriques de gas 
i	 indústries	que	abocaven	aigües	 i	 residus	en	
un lloc poblat per milers de persones. Davant 
la	 desatenció	 ����	 en	 temps	 de	 dictadura,	
parròquies veïnes i obres d'assistència social, 
com la Catequesi Sant Joan Bosco o la 
Confraria	de	pescadors,	 intentaven	pal·liar	 les	
greus mancances del barri, es va construir una 
església,	 escoles,	 guarderies	 i	 un	 dispensari.	
L'acció comunitària dels assistents socials va 
anar	 acompanyada	 del	 sorgiment	 d'un	 teixit	
associatiu i reivindicatiu, la llavor de futurs 
moviments veïnals que reclamaven habitatges 
dignes i altres millores als barris.

La construcció per fases del Passeig Marítim, 
entre	 1957	 i	 1964,	 va	 anar	 suprimint	 les	
barraques.	El	juny	de	1966,	es	van	enderrocar	
precipitadament	les	últimes	600,	just	abans	de	
la celebració d'unes maniobres navals amb 
presència del dictador Francisco Franco, dins 
l'anomenada	 "Primera	 Semana	 Naval".	 Als	
habitants del Somorrostro els van traslladar 
a barracons provisionals a la zona del Besòs 
mentre acabava la construcció del polígon de 
Sant	Roc	a	Badalona.	Alguns	van	anar	al	barri	
de la Pau i molts altres van anar a parar a altres 
barris de barraques com el Camp de la Bota o 
la	Perona,	l'últim	en	desaparèixer,	el	1989,	amb	
motiu del rentatge de cara de la ciutat pels JJ. 
OO.

El caràcter i les condicions de vida del 
Somorrostro es poden veure a la pel·lícula 
Los Tarantos, 1963, de Francesc Rovira i 
Beleta, protagonitzada per la bailaora 
Carmen Amaya, filla del barri.



Des del 2003, arran de l’exposició Somorrostro 
organitzada pel Museu d’Història de Catalunya, hi 
ha hagut cada vegada més iniciatives ciutadanes i 
culturals que han volgut indagar i recuperar la 
història del barri. El 2011, seguint la voluntat 
dels veïns expressada al documental de TV3 
Barraques, la ciutat oblidada, la Comissió per a la 
recuperació de la memòria dels barris de barraques 
de Barcelona va aconseguir que l’Ajuntament 
anomenés Platja del Somorrostro al tros de platja 
que antigament ocupava el barri. Actualment, hi 
ha una extensa hemeroteca i documentació gràfica i 

cinematogràfica de la seva existència.

Somorrostro,	1961.	Arxiu	Nacional	de	
Catalunya	
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La Barceloneta dels banys i els xiringuitos

El	S.	XIX	també	va	ser	el	de	l'aparició	de	les	cases	
de	bany	que	marcarien	profundament	el	caràcter	del	
barri,	ja	que	van	popularitzar	la	platja	com	a	activitat	
recreativa.	 Les	 cases	 de	 bany	 eren	 establiments	
que oferien teràpies aquàtiques tant interiors com 
al mar, sorgides durant l'auge de les hidroteràpies, 
popularitzades per les reines Maria Cristina i Isabel 
II, sobretot a partir de 1840.

En	 un	 primer	 moment,	 no	 eren	 més	 que	
construccions	 lleugeres	 a	 peu	 de	 platja,	 que	 van	
anar	consolidant-se	��	a	convertir-se	en	autèntics	
balnearis on barcelonins de tots els barris hi feien 
vida	social.	Els	banys	de	Sant	Sebastià	allotjaven	
també	 un	 popular	 casino	 i	 juntament	 amb	 els	
Orientales	 eren	 freqüentats	 per	 les	 classes	 altes.	
Els	de	l'Astillero,	La	Deliciosa	i	Sant	Miquel	eren	de	
caràcter	més	familiar	i	popular.	Moltes	de	les	cases	
de	bany	van	ser	construïdes	per	mestres	d'aixa	de	
la Barceloneta, constructors navals, i hi empleaven 
pescadors retirats per diverses funcions com la del 
"bañero"	que	vigilava	que	ningú	no	s'ofegués.

Juntament	amb	les	cases	de	banys,	va	ser	l'època	de	
l'aparició dels clubs esportius, com el Club Natació 
Barcelona,	 el	 primer	 d'Espanya,	 creat	 el	 1907,	
el	 club	Natació	Atlètic,	de	1913,	 i	el	Club	Natació	
Barceloneta,	 1929,	 que	 organitzaven	 tornejos	 de	
"waterpolo",	curses	de	natació	en	mar	obert	i	altres	
activitats aquàtiques.

L'èxit	 dels	 banys,	 va	 fer	 que	 s'inauguressin	 línies	
de	carruatges	entre	 la	 resta	de	 la	ciutat	 i	 la	platja	
i que les dues primeres línies de tramvia fossin les 
que	connectaven	diferents	punts	de	Ciutat	Vella	i	la	
Barceloneta.	A	més,	des	del	1884,	van	començar	a	
operar les Golondrines, per dur els clients des del 
Moll	de	 les	Drassanes	��	a	 les	cases	de	bany	de	
la	Barceloneta.	Així	doncs,	per	causa	de	������	
massiva a la costa, els pescadors van començar 
a	vendre	el	peix	a	peu	de	platja.	Aquesta	activitat,	
de primer itinerant, va anar afermant-se de manera 
que d'una taula i quatre cadires, es van començar a 
construir	xiringuitos,	primer	efímers	 i	posteriorment	
d'obra.

Podem	 dir	 que	 durant	 bona	 part	 del	S.	XIX	 i	��	
ben	entrat	el	S.	XX,	el	paisatge	de	 la	costa	de	 la	
Barceloneta consistia en un autèntic amuntegament 
urbanístic	sense	cap	����cació,	el	de	les	cases	de	
bany,	els	xiringuitos	i	les	barraques	del	Somorrostro,	
a	una	riba,	 i	els	 tinglados,	a	 l'altra,	que	gairebé	no	
deixava	escletxes	entre	el	barri	i	el	mar.
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Grup	d’homes	als	banys	La	Deliciosa,	c.	1925.	Fons	�����	popular	de	la	Barceloneta

Vista	dels	xiringuitos	El	salmonete	i	La	malvarrosa,	c.	1950.	Fons	�����	popular	de	la	Barceloneta	
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La Guerra Civil i el franquisme

La Guerra Civil va acabar amb aquesta 
esplendor.	 A	 la	 Barceloneta	 va	 ser	
especialment	 cruenta,	 ja	 que	 pel	 fet	 de	
ser	 zona	 portuària	 va	 patir	 bombardejos	
continuats que van forçar l'evacuació dels 
veïns.	 La	 major	 part	 de	 la	 ���	 pesquera	
va ser destruïda i, donat que es tractava 
de l'activitat econòmica principal de la gran 
majoria	dels	 veïns,	una	 vegada	acabada	 la	
guerra	el	procés	de	reconstrucció	va	ser	lent.

Per	 tal	de	�����	el	barri,	es	van	adoptar	
diverses mesures, una d'elles, la de la 
substitució de la caserna militar d'infanteria per 
una illa d'habitatges per a pescadors, amb la 
qual	cosa	van	desaparèixer	les	instal·lacions	
militars que havien estat presents al barri 
des dels seus inicis. L'anomenat Bloc de 
Pescadors,	construït	l'any	1951,	és	obra	dels	
arquitectes	 Josep	Antoni	Coderch	 i	Manuel	
Valls,	 està	 compost	 per	 onze	 ����	 que	
ocupen quatre illes originals del barri, on hi 
viuen 160 famílies.

L'ús	 recreatiu	 de	 les	 platges,	 lligat	
indefectiblement a l'urbanisme de la 
Barceloneta, es va anar recuperant a partir 
dels 50, durant l'època del desarrollismo i el 
progressisme	dels	anys	seixanta.

Durant aquest període, marcat per una forta 
aposta central pel turisme, es va donar un nou 
impuls	a	les	platges.	El	1953,	el	Pla	director	de	
l'àrea metropolitana de Barcelona va establir 
una	estimulació	a	 la	 indústria	per	a	 la	seva	
emigració de la Barceloneta, i fàbriques com 
La Maquinista Terrestre, es van traslladar 
a	 Sant	 Andreu.	 El	 1957	 va	 començar	 la	
construcció per fases del passeig Marítim, pel 
que	es	van	enderrocar	molts	dels	xiringuitos.	
El	1966,	amb	ocasió	d'unes	maniobres	navals	
a	 la	platja,	es	va	enderrocar	el	Somorrostro.	
Als	seixanta	 també	es	van	aprovar	diverses	
obres de millora del port, entre d'altres, la de 
construcció	de	la	Llotja	de	pescadors.
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Efectes	dels	bombardejos	a	la	Barceloneta,	30	de	gener	de	1938.	Arxiu	històric	de	la	ciutat	

Enderroc	dels	tinglados	del	Moll	de	la	Barceloneta,	1985	-	1992.	Arxiu	municipal	del	districte	de	Ciutat	Vella
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De l'urbanisme socialista dels vuitanta al frenesí 
capitalista dels noranta

Tot i les reformes iniciades durant el franquisme, no va 
ser	��	al	1985,	amb	el	Pla	especial	de	reforma	interior	
de	la	Barceloneta	(P.E.R.I.	de	la	Barceloneta),	dissenyat	
per Manuel de Solà-Morales i Joan Busquets, que es van 
posar	les	bases	del	que	avui	en	dia	és	l'eix	vertebrador	
de	 l'ordenació	urbanística	del	barri.	Aquest	 tenia	 com	
a	 objectiu	 assolir	 una	 millor	 connexió	 viària	 amb	 la	
resta	de	la	ciutat,	un	esponjament	de	l'alta	concentració	
urbana amb la creació d'un nou sistema d'espais lliures i 
la creació d'equipaments. La voluntat era la de mantenir 
els valors residencials del barri pel qual optava per la 
pervivència	del	model	������	existent.

A	 partir	 de	 la	 vigència	 del	 P.E.R.I.,	 s'han	 anat	
desenvolupant un seguit de plans que afecten zones 
concretes de la Barceloneta. Un d'ells va ser el Pla 
especial	del	Port	Vell,	del	1989,	quan	la	ciutat	ja	mirava	
cap	als	JJ.	OO	i,	com	es	sol	dir,	"es	va	obrir	cap	al	mar".	
Aquest	pla	 tenia	com	a	objecte	regular	els	Molls	de	 la	
Barceloneta i del Rellotge per poder-los destinar a iots 
de gran eslora i terciaritzar el barri. Juntament amb la 
nova Llei de costes, va suposar l'enderrocament dels 
tinglados	que	el	PERI	inicial	respectava	per	a	ús	lúdic	i	
esportiu i la desaparició de les vies del tramvia del litoral. 
El	1990	queia	l'última	casa	de	banys,	la	de	Sant	Miquel,	
i	el	1994	desapareixia	el	darrer	xiringuito.

Fotoplànols de Barcelona 1984 - 2004
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Des	dels	JJ.	OO,	a	causa	del	creixent	ritme	
de la globalització, les intervencions a la 
Barceloneta han estat vistoses reformes a 
gran escala lligades als interessos privats 
i	 allunyades	 del	 projecte	 urbà.	 El	 canvi	 de	
les	concessions	portuàries	com	és	el	cas	de	
Marina	 Port	 Vell	 n'és	 un	 exemple.	Aquesta	
concessió	 a	 la	marina	 de	 luxe,	 que	 abasta	
bona	part	dels	molls	del	Port	Vell,	 incloent-
hi la riba nord del Moll dels Pescadors, ha 
impedit	 de	 manera	 total	 l'accés	 dels	 veïns	
als seus molls i ha arraconat els pescadors, 
actualment amagats entre superiots.

Es	podria	dir	doncs,	que	per	la	seva	ubicació	
privilegiada	al	costat	del	port	i	a	peu	de	platja,	
la	Barceloneta	és	un	dels	barris	que	més	ha	
patit els efectes de la globalització en termes 
de privatització i saturació turística que han 
fragmentat	 el	 teixit	 social	 del	 barri	 i	 està	
expulsant	els	seus	 residents	originaris.	Tant	
és	 així,	 que	 alguns	 dels	 plans	 municipals	
actuals, com el Pla de barris o el Pla d'usos 
de	Ciutat	Vella	contemplen	aspectes	socials	i	
culturals.	El	primer	té	entre	els	seus	objectius	
la millora dels equipaments i el reforç del 
teixit	veïnal;	el	segon,	prohibeix	la	proliferació	
d'establiments dedicats al turisme, com els 
hotels o les botigues de conveniència, dins 
la zona.

Fotomuntatge	del	Port	Vell,	One	Ocean	Club



Treballador	dels	xiringuitos	recentment	enderrocats,	c.	
1990.	Fons	�����	popular	de	la	Barceloneta	
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La Barceloneta avui
La Barceloneta, barri d'origen mariner i obrer, és encara ara conegut per la seva forta 
identitat. Es tracta d'un territori que compta amb un veïnat organitzat i actiu que nodreix 
una xarxa comunitària madura. Però la crisi socioeconòmica i la pressió turística, així com 
la gentrificació i l'especulació a què està sotmès el barri, està expulsant el veïnat i destruint 
el teixit social provocant que les xarxes de suport mutu i de cura es malmetin.

Pla Comunitari de la Barceloneta

La relació de l’estat actual de la Barceloneta, incloent la presentació de la seva tradició 
associativa	i	patrimoni	cultural,	així	com	de	l’estat	de	la	pesca,	té	l’objectiu	de	demostrar	la	
necessitat de dotar el barri d’un espai físic que pugui servir com a escenari pel desplegament 
de	la	vida	pública.  

Dades bàsiques

La	 Barceloneta	 és	 el	 barri	 més	 recent	 del	
districte	 de	 Ciutat	 Vella,	 situada	 en	 un	
apèndix	triangular	d'unes	108	hectàrees	que	
limita amb el barri de la Ribera al nord i el Port 
Olímpic al nord-est.

Hi	viuen	poc	menys	de	15000	habitants,	amb	
una densitat neta de població molt superior a 
la	de	la	resta	de	barris	de	Ciutat	Vella:	1088	
habitants per hectàrea residencial, mentre 
que	la	mitja	del	districte	és	de	777	i	de	590	a	
tota la ciutat.

La	 piràmide	 d'edat	 de	 la	 Barceloneta	 és	
clarament regressiva, amb una base molt 
estreta	que	denota	baixos	nivells	de	natalitat	
i	una	cima	relativament	ampla	per	 l'alt	índex	
d'envelliment.	 Els	 esglaons	 intermedis	
corresponents a la població adulta són els 
més	extensos	per	les	altes	taxes	d'immigració.

De	 fet,	 un	 39%	 de	 la	 població	 del	 barri	 és	
d'origen	 estranger.	 D'aquesta,	 un	 20%	 ve	
d'Itàlia,	 nacionalitat	 seguida	 de	 lluny	 per	
Pakistan, el Marroc, França i el Regne Unit. És 
a dir, al barri hi ha un gran nombre d'immigrants 
de països en vies de desenvolupament que 
busquen millors condicions de vida, però 
també	d'immigració	 interna	del	primer	món,	
sovint de persones amb un nivell educatiu 
i	econòmic	 superior	al	de	 la	mitja	del	barri.	
L'índex	de	 renda	 familiar	de	 la	Barceloneta	
és	de	79,	per	sota	del	valor	de	referència	100	
de	la	ciutat,	tot	i	que	ha	augmentat	13	punts	
en	deu	anys	a	causa	d'aquesta	arribada	de	
població europea.
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Ajuntament	de	Barcelona



32

������������

L'arribada de població estrangera de 
rendes altes provoca una gran especulació 
immobiliària al barri. De totes les operacions 
immobiliàries efectuades a la Barceloneta el 
2017,	un	84	%	tenia	com	a	objectiu	la	inversió.	
Així,	 el	 lloguer	mitjà	mensual	 ha	 passat	 de	
540 € el 2014 a 890 € el 2019.

L'especulació	 immobiliària	 també	 és	 una	
conseqüència	 directa	 de	 l'elevada	 activitat	
turística	 al	 barri.	 Es	 calcula	 que	 el	 territori	
compta	 amb	 aproximadament	 3000	 places	
d'allotjament	turístic,	un	alt	nombre	en	relació	
amb la població total. S'ha de tenir en compte 
que es tracta de les places legals censades 
que	no	contemplen	els	pisos	turístics	il·legals.	
El	2018	hi	havia	72	pisos	amb	llicència,	però	
algunes associacions de veïns arribaven a 
denunciar	��	a	400	pisos	 il·legals.	A	més,	
s'ha de sumar el turisme sense pernocta: 
������	 a	 les	 platges	 durant	 tota	 la	
temporada d'estiu del 2018 (de maig a 
setembre)	va	ser	de	3800000	de	persones.	
Així,	un	74	%	dels	veïns	consideren	que	hi	ha	
massa turisme al barri.

La	proximitat	de	les	platges	i	la	permissivitat	
de	 les	autoritats	 fan	que	 la	gran	majoria	del	
turisme de la Barceloneta sigui l'anomenat 
"turisme	 de	 borratxera"	 que,	 segons	
denuncien	associacions	de	veïns,	empitjoren	
les condicions de vida dels habitants 
amb	 comportaments	 com:	 borratxeres,	
torsonudisme,	 orinar	 al	 carrer,	 sexe	 a	 la	
via	 pública,	 soroll	 de	matinada,	 etc.	Aquest	
turisme, però, conviu amb el de renda alta 
d'hotels	de	súper	 luxe	com	el	de	 l'Hotel	W,	
on	les	habitacions	van	dels	230	€	als	2090	€	
la nit.

El	 turisme	 i	 l'augment	 del	 preu	 del	 metre	
quadrat	 també	provoquen	 la	desaparició	del	
comerç quotidià i la proliferació d'establiments 
dedicats al turisme com les botigues de 
conveniència especialitzades en l'alcohol 
que	 obren	 ��	 a	 les	 23	 h,	 els	 restaurants	
de	 menjar	 ràpid,	 i	 altres	 serveis.	 Segons	
informava El Periódico el 2014, al passeig de 
Joan	de	Borbó	una	botiga	de	mobles	és	ara	
un	Burger	King,	 una	 d'articles	 de	 pesca	 és	
una	botiga	de	conveniència,	una	ferreteria	és	
una	braseria,	un	establiment	de	�����	ha	
esdevingut gelateria, etc.

Manifestació dels veïns de la Barceloneta contra el 
descontrol turístic de la zona. El Periódico, 2014
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Podem dir que els atractius naturals del 
barri com una ubicació cèntrica i propera 
a les platges, sumada a l'encant de la 
construcció barroca, l'oferta gastronòmica 
de qualitat, la multiculturalitat i l'ambient 
popular que lluita per sobreviure, atreuen 
un gran nombre de població estrangera que 
fa que augmentin els preus, desapareguin 
els comerços tradicionals necessaris 
per a la vida dels residents habituals, 
es	 redueixin	 les	 places	 residencials	 en	
favor de les turístiques i augmentin els 
comportaments incívics. Tot plegat, està 
expulsant	els	veïns	de	 la	Barceloneta	en	
un	fenomen	evident	de	�������

Privatització i marina de luxe

A	 més	 a	 més,	 les	 concessions	 dels	
molls	 del	 Port	 Vell	 a	 la	 marina	 de	 luxe	
estan acabant amb l'activitat econòmica 
tradicional del barri lligada a la pesca 
i	 als	 ���	 del	 mar,	 sense	 parlar	 de	 la	
barrera física entre el mar i els residents 
que	suposen	els	superiots.	Els	molls	del	
Port	Vell	que	pertanyen	a	 la	Barceloneta	
(Moll del Dipòsit, Moll de la Barceloneta, 
Moll del Rellotge, Moll de Pescadors, Moll 
de	 les	Balears,	Moll	de	 l'Escar,	Moll	Nou,	
Moll	 de	Catalunya,	Moll	Occidental,	Moll	
Oriental i Moll de Llevant), cap d'ells està 
obert	 al	 públic.	 Els	 4	 primers	 pertanyen	

a	 la	marina	de	 luxe	Marina	Port	Vell	 i	és	
inaccessible	pels	vianants;	els	2	següents	
estan dedicats a la pesca i l'estat de les 
instal·lacions	 no	 permet	 l'entrada	 de	
públic;	els	restants	estan	concedits	a	una	
empresa de manteniment de superiots de 
luxe	i	a	una	fundació	privada.	Excepte	les	
platges,	�������	només	els	molls	del	
Port	Vela	i	el	Nou	passeig	del	trencaones	
són	espais	oberts	al	públic:	a	gairebé	2	km	
del punt central del barri.

Segons el Port, el sector de la marina de 
luxe	suposa	un	augment	de	les	oportunitats	
laborals per als locals, una dada que 
neguen les associacions de veïns que 
veuen com el front marítim els ha estat 
expropiat.	Cal	pensar	que	el	preu	mig	d'un	
amarrament	a	Marina	Port	Vell	el	mes	de	
maig	és	de	7000	€	per	setmana,	 i	que	el	
preu	mitjà	de	manteniment	d'un	 superiot	
són uns 280000 € al mes. Mentrestant, 
tenint	en	compte	l'Índex	de	renda	familiar,	
un	veí	de	la	Barceloneta	percep,	de	mitja,	
330	€	la	setmana.

Vista	aèria	de	la	Barceloneta	i,	al	fons,	el	Dilbar,	un	dels	
iots	més	grans	del	món,	amb	amarrament	permanent	al	

Moll	d’Espanya.	Jordi	Cotrina
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Associacionisme

La Barceloneta, com a barri pescador i obrer, 
segregat	 de	Ciutat	Vella	 per	 les	muralles	
i per les vies del tren i per la condició 
proletària dels seus habitants, ha tingut 
sempre	 un	 ric	 teixit	 associatiu	 per	 lluitar	
per la millora de les condicions de vida. 
Diversos episodis històrics com l'epidèmia 
de	 febre	groga	del	1870,	 les	barriades	de	
barraques	on	la	qualitat	de	vida	era	gairebé	
nul·la,	 les	 dures	 condicions	 del	 treball	 a	
les fàbriques i al mar, la forta envestida 
de la Guerra Civil al barri i, recentment, la 
fragmentació de la vida social deguda al 
turisme	i	la	privatització,	han	fet	de	l'ajuda	
mútua	una	necessitat	i	un	tret	identitari	del	
barri.

Sorgides	durant	el	darrer	 terç	del	S.	XIX,	
les	cooperatives	de	consum,	per	exemple,	
eren	autèntics	epicentres	de	la	vida	pública	
obrera i rereguarda solidària d'espais 
més	 combatius	 com	 sindicats	 i	 ateneus.	
Algunes	 de	 les	 cooperatives	 històriques	
més	conegudes	de	la	Barceloneta	van	ser	
La	Fraternitat,	 la	primera	 i	més	activa	 i	de	
les	 més	 antigues	 de	 Catalunya,	 (1879-
1981)	i	el	Siglo	XX	(1901	-	2012).	Aquestes	
es basaven en l'associació entre iguals 
per poder accedir als aliments amb millors 
condicions de qualitat i preu, comprant a 
l'engròs i evitant els intermediaris i, a partir 
del	S.	XX,	 es	 van	 començar	 a	 coordinar	
i federar entre elles per destinar els 
excedents	que	generaven	a	 tota	mena	de	
fons	col·lectius	que	van	permetre	desplegar	
mesures de previsió social (pensions per 
la vellesa, malaltia, accident, viudetat, 
orfenesa...), sostingueren una rica obra 
cultural	 i	educativa,	 i	possibilitaren	 també	
la	 construcció	 �����	 propis.	 En	 el	 de	
la	Fraternitat,	avui	s'hi	allotja	 la	biblioteca	
municipal	 de	 la	 Barceloneta	 i	 �����	 del	
Siglo	XX	ha	estat	recentment	recuperat	per	
al barri gràcies a la pressió veïnal i s'hi ha 
d'ubicar un centre cultural.

A	 banda	 d'aquestes	 dues,	 n'hi	 hagueren	
moltes	 més,	 algunes	 d'elles	 promogudes	
pels pescadors, com el Centre cooperatiu 
de	pescadors	 (1901	 -	1979)	 i	La	 joventut	
pescadora	 (1911-1931)	 o	 per	 altres	
treballadors del mar com el Mont de pietat 
de Sant Pere Pescador (1890) i la seva 

Cooperativa La Fraternitat, 1901. Museu d’història de 
Catalunya

Cartell	de	la	cooperativa	El	segle	XX,	Grup	d’investigació	
de	la	memòria	cooperativa	de	la	Barceloneta	i	AV	L’Òstia
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cooperativa	 de	 consum	 (1931-1939),	 la	
cooperativa La modèstia d'obrers i empleats 
de la Junta d'obres del port (1915 - ?) i 
diverses cooperatives de treball al port.

Les	 associacions	 veïnals	 també	 han	 tingut	
objectius	 recreatius,	és	el	cas	dels	ateneus,	
les societats corals o els clubs esportius, que 
sovint han anat lligats a ideologies polítiques i 
han tingut un gran pes en la formació social del 
barri. La Barceloneta va tenir la primera coral 
de	Catalunya,	 L'Aurora,	 fundada	 per	 Josep	
Anselm	 Clavé	 el	 1845.	 Vinculat	 a	 la	 Unió	
Federal Nacionalista Republicana (UFNR), 
l'Ateneu	Pi	 i	Maragall	 fou	un	dels	 impulsors	
de	 la	 Unió	 d'Entitats	 de	 la	 Barceloneta,	
sorgida arran de les protestes contra els 
tramvies, que organitzava les festes del barri 
i	 feia	 reclamacions	 conjuntes,	 especialment	
la demanda de construcció d'escoles. 
L'Ateneu	 de	 Cultura	 de	 la	 Barceloneta	
(1910) organitzava una gran quantitat 
d'activitats	 culturals	 i	 va	 posar	 en	 marxa	
una escola racionalista per a nens i nenes. 
Els	clubs	esportius	Club	Natació	Barcelona,	
fundat	per	Bernat	Picornell	el	1903,	el	Club	
Natació	 Atlètic	 de	 1913	 o	 el	 Club	 Natació	
Barceloneta,	de	1923	(els	2	últims	fusionats	el	
1992), organitzaven activitats i competicions 
esportives a les platges, com els torneigs de 
"takatá",	una	espècia	de	tenis	-	volei	inventat	
pel	 CNA.	 També	 s'hi	 podia	 trobar	 la	 Unió	
ciclista	 o	 el	 Centre	 excursionista	 i	 folklòric	
de	la	Barceloneta.	Aquests	clubs	eren	centre	
de la vida social del barri, especialment de la 
joventut.

Així,	l'associació	entre	veïns	ha	viscut	diverses	
���	històriques.	És	especialment	coneguda	
la	gran	bullanga	que	el	1835	acabà	amb	 la	
crema de diversos convents de la ciutat i que 
es va iniciar a la plaça de toros el Torín, de 
la Barceloneta, a causa del descontentament 
dels assistents amb l'espectacle que va 
acabar manifestant un descontentament 
general amb les condicions de vida.

El	1870,	les	societats	de	fonedors,	calderers	
i serrallers reclamaren i aconseguiren la 
reducció	de	 la	 jornada	 laboral	d'onze	a	deu	
hores i el pagament doble de les hores 
extres	mitjançant	una	vaga	que	es	féu	notar	
especialment a la Barceloneta, on abundaven 
els	tallers	metal·lúrgics.

�����	que	mostra	les	bullangues	al	Torín.	Revista	
Sàpiens
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El	 1931,	 després	 de	 nombrosos	
atropellaments de tramvia, els quals 
circulaven	per	l'antic	carrer	d'Alfredo	Calderón	
sense cap protecció, veïns i veïnes bolcaren 
i esbotzaren diversos vagons, i dones i nens 
ajudaren	a	aixecar	 les	vies	per	 impedir	que	
poguessin	 tornar	 a	 passar.	El	 consistori	 no	
tingué	més	 remei	que	acceptar	 la	demanda	
del barri, que quallà en la formació de la Unió 
d'Entitats	de	la	Barceloneta.

El	 1965,	 les	 associacions	 de	 veïns	 de	
la Barceloneta i d'altres barris del litoral 
barceloní	 van	 posar	�	 al	 Pla	 de	 la	Ribera,	
un	 projecte	 especulatiu	 de	 remodelació	
privada del sector litoral promogut per un 
grup d'empreses industrials que tenien 
instal·lacions	 obsoletes	 a	 la	 zona,	 entre	
les quals hi havia La Maquinista i Catalana 
de	 Gas,	 amb	 el	 suport	 de	 l'Ajuntament	 de	
Porcioles, i que representava la conversió de 
la façana marítima del Poblenou i d'una part 
de la Barceloneta en un sector residencial 
d'alt	 nivell,	 amb	 perill	 d'expulsió	 del	 veïnat.	
El	 Pla	 de	 la	Ribera	 és	 un	 dels	 precedents	
històrics	del	model	de	col·laboració	público-
privada	que	caracteritzaria	l'anomenat	"model	
Barcelona".

El	 2010,	 arran	 del	 testimoni	 d'una	 veïna	 al	
documental	 "Barraques,	 l'altra	 ciutat",	 la	
Comissió ciutadana per a la recuperació 
de la memòria dels barris de barraques de 
Barcelona,	 va	 aconseguir	 batejar	 la	 platja	
de	la	Barceloneta	poblada	durant	gairebé	un	
segle per milers de barraques amb el nom de 
Somorrostro.

Actualment,	a	la	Barceloneta	hi	conviuen	prop	
de	30	agrupacions	de	Cors	muts,	i	altres	corals	
com	La	coral	gentil	de	la	Barceloneta.	El	1982	
es va fundar la Coordinadora de Grups Corals 
de	 la	Barceloneta	que	té	 la	Medalla	d'Honor	
de	 Barcelona.	 Altres	 agrupacions	 culturals	
són la colla de diables (1982) i de gegants 
(1991), i de caràcter esportiu hi ha diversos 
clubs	com	el	CF	Barceloneta,	el	Club	Esportiu	
Atlàntic	 Barceloneta,	 l'Associació	 Esportiva	
Barceloneta	o	el	Barceloneta	Escacs	Club.

El	barri	compta	amb	2	associacions	de	veïns	
(l'Associació	 de	 veïns	 de	 la	 Barceloneta	 i	
l'AV	 de	 l'Òstia)	 i	 altres	 grups	 veïnals	 com	
la	 Comunitat	 Balboa;	 grups	 d'ajuda	 mútua	
com	 el	 Grup	 d'Ajuda	 Mútua	 d'Alcohòlics	

Dibuix	de	la	Guingueta	Proa	a	la	mar,	Pla	comunitari	de	
la Barceloneta
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Rehabilitats	 i	Drogodependents	 (GAMAR)	o	
el	Projecte	sostre,	i	alguns	de	caràcter	religiós	
com	Càritas	o	Les	���	de	la	caritat.

Entre	 d'altres	 associacions	 professionals	
trobem	 l'Agrupació	 de	 Comerciants	 i	
Industrials	 de	 la	 Barceloneta	 (ACIB)	 o,	 per	
descomptat, la Confraria de pescadors.

Arran	dels	problemes	actuals	de	�������	
i incivisme al barri hi ha diverses plataformes 
de	denúncia	 com	 la	Plataforma	en	defensa	
de la Barceloneta, La Barceloneta diu prou, 
La Barceloneta Pla Comunitari, la Comissió 
d'habitatge	de	 la	Barceloneta	o	 l'Associació	
Barcelona	Alerta.

D'aquestes	associacions	han	sorgit	projectes	
com Barceloneta Proa a la Mar, el 2012, 
per millorar l'ocupabilitat dels veïns arran 
de	 la	 crisi	 econòmica.	 Aquest	 projecte	 es	
����	 en	 part	 amb	 la	 Guingueta	 Proa	 a	
la	 Mar,	 que	 comercialitza	 el	 peix	 i	 promou	
la	 pesca	 local.	 La	 denominació	 Peix	 de	 la	
Barceloneta, sorgida de la Confraria de 
pescadors,	garanteix	un	preu	just	per	al	peix	
que	es	comercialitza	des	de	la	llotja.	Un	altre	
projecte	de	la	Confraria	per	donar	a	conèixer	
l'activitat	 dels	 pescadors	 és	 Mar	 Viva,	 a	
través	del	qual	organitzen	recorreguts	per	 la	
Llotja	 i	 la	possibilitat	d'embarcar-se	amb	els	
pescadors	durant	un	dia	per	conèixer	de	prop	
la seva feina.

Altres	iniciatives	en	marxa	al	barri	són	el	Banc	
del	Temps,	que	consisteix	en	un	intercanvi	just	
de	serveis	entre	veïns,	 l'Escola	de	Salut	de	
la	Barceloneta	per	promoure	el	coneixement	
higiènic i sanitari, esforços cooperatius com 
la	Xarxa	Entre	Nosaltres	o	la	cooperativa	Eco	
Consum, etc.



Manifestació de la plataforma La Barceloneta 
diu prou, entre d’altres. Público,	2017
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Cultura popular

Festa Major A	���	de	setembre,	coincidint	amb	el	
dia	del	patró	del	barri,	Sant	Miquel	del	Port,	l'Associació	
de	Veïns	de	 la	Barceloneta	 i	 la	Comissió	de	 la	Festa	
Major	de	la	Barceloneta	organitzen	la	festa	major.

Aquesta	 festivitat	 popular	 es	 remunta	 al	 1855,	 quan	
es va celebrar per primera vegada per commemorar 
el centenari de la fundació del barri. Com a activitats, 
en destaquen la cercavila del canó i la tradició dels 
carrers	engalanats	(en	davallada	des	de	 fa	uns	anys)	
i,	 com	 és	 tradicional	 en	 les	 festes	majors	 catalanes:	
les sardanes, les cantades d'havaneres, el correfoc 
amb els diables i la cercavila amb els seus gegants 
particulars que demostren el pes de la pesca al barri: 
Pep	Barceló,	pescador,	Maria	 la	Néta,	peixatera,	 i	 la	
Torre	del	rellotge.	Els	dos	Gegantons	són	un	estibador	
i una corista.

Verge del Carme El	16	de	juliol	diverses	poblacions	
de la costa catalana celebren la festivitat de la Mare de 
Déu	del	Carme,	la	patrona	de	la	gent	de	mar.	Mariners,	
pescadors i tota mena de navegants li reten culte 
perquè	els	protegeixi	dels	perills	més	habituals	del	mar.

A	 Barcelona	 la	 festa	 se	 celebra	 a	 la	 Barceloneta,	
organitzada per la Confraria de pescadors que cada 
any,	el	dissabte	següent	al	16	de	 juliol,	 transporta	 la	
imatge	de	 la	Mare	de	Déu	del	Carme	de	 la	parròquia	
del	barri	al	Moll	dels	Pescadors	en	processó.	Després	
de	recórrer	les	aigües	del	port,	on	segueix	la	processó	
amb	un	estol	de	vaixells	que	segueixen	el	pas,	es	 fa	
una missa en un altar improvisat al moll, on se li fan 
ofrenes. La festa es clou amb l'actuació d'una coral de 
la Barceloneta, element molt tradicional del barri.

L'origen de la festivitat del Carme com a patrona dels 
navegants	es	 troba	en	 la	 llegenda	que	explica	que	 la	
Mare	de	Déu	va	salvar	un	vaixell	anglès	a	la	deriva	enmig	
d'una	 tempesta	 terrible.	 Enmig	 de	 la	 desesperació,	
un dels mariners va sortir a resar, va arrancar-se 
l'escapulari de l'ordre Carmelita i el va llençar al mar. 
Això	va	 fer	que	 la	 tempesta	s'aturés	 immediatament.	
Sembla que la difusió d'aquesta llegenda va contribuir 
a	consolidar	el	patronatge	de	la	Mare	de	Déu	del	Carme	
entre els mariners i navegants.

Al	S.	XVIII,	 l'almirall	mallorquí	Antoni	Barceló	Pont	de	
la Terra va promoure aquesta festivitat entre els seus 
homes i de seguida els mariners la van fer patrona i van 
passar a anomenar-la 'Stella Maris'. De mica en mica la 
devoció	s'estengué	entre	els	mariners	i	lentament	anà	
substituint	a	sant	Elm,	que	tradicionalment	havia	estat	
el patró primigeni dels navegants i mariners catalans.
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Pescadors	transportant	la	Verge	al	Moll	dels	
Pescadors,	Ajuntament	de	Barcelona



Segona Pasqua o Festa dels Cors muts	Es	tracta	d'una	de	les	celebracions	
més	tradicionals	del	barri.	Les	festes	duren	tres	dies,	del	dissabte	anterior	a	Pasqua	
Granada	al	dilluns	següent,	i	estan	protagonitzades	per	les	agrupacions	corals	o	"cors"	
del	barri,	unes	entitats	lúdic-recreatives	que	tenen	un	caràcter	humorístic	i	no	cantaire,	
pel	que	reben	el	nom	de	"cors	muts".

La	festa	comença	dissabte	al	matí	amb	la	�����	de	les	diferents	corals	pels	carrers	
del barri, en un circuit que fa passar cada colla davant el local de les altres. Una 
vegada	acabada	la	�����	les	colles	surten	d'excursió	en	autocar	i	passen	el	cap	
de	setmana	fora	de	casa.	Les	corals	tornen	el	dilluns	a	la	tarda	i	es	posen	a	����	
carregats	d'obsequis	del	viatge.	La	�����	del	dilluns	a	 la	 tarda	plena	els	carrers	
de	 la	Barceloneta	d'un	ambient	excepcional	��	ben	entrada	 la	nit.	Finalment,	cada	
agrupació	arriba	de	nou	al	seu	local	passant	per	sota	d'una	cortina	de	focs	�����	que	
els dóna la benvinguda. La festa s'allarga tota la nit pels diferents bars i locals del barri.

Festa	dels	Cors	muts,	2019.	AJHL	�����
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Trobada de Gegants de la Barceloneta 
Cada	any	es	celebra	la	Trobada	de	Gegants	
Barceloneta	Port-Vell,	en	la	qual	els	gegants	
del	 barri	 Pep	 Barceló	 i	 Maria	 la	 Néta	 són	
els	 �����	 de	 colles	 de	 geganters	 de	
Barcelona	 i	 d'altres	 localitats.	 Els	 actes	
(concerts, balls de gegants, castellers i 
demostracions de falcons) es solen repartir 
en diversos espais del barri com el Moll de 
la Barceloneta, la plaça del Poeta Boscà i la 
plaça de la Barceloneta i inclouen cercaviles 
per	tots	els	carrers,	��	a	arribar	al	Moll	dels	
Pescadors. Una vegada al moll, es celebra 
un berenar i sardinada popular.

Sardinada popular Organitzada per la 
Confraria de pescadors de Barcelona cada 
estiu,	al	juny.

Setmana de la pesca L'organitzen cada 
última	setmana	de	setembre	el	Museu	Marítim	
de Barcelona i la Confraria de Pescadors de 
Barcelona. L'itinerari comença al Moll dels  
Pescadors	on	es	pot	veure	l'arribada	del	peix	
al	port,	conèixer	 les	embarcacions	 i	 les	arts	
de	pesca	i	assistir	a	la	subhasta	a	la	Llotja.

Família de Gegants de la Barceloneta, La casa dels entremesos
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Altres	esdeveniments	de	ciutat	celebrats	
a la Barceloneta són:

Arribada dels Reis Mags Cada 5 
de gener arriben els Reis Mags d'Orient a 
la	zona	central	del	Moll	de	Bosch	i	Alsina	
(Moll	de	la	Fusta)	en	un	vaixell	tradicional	
del Museu Marítim de Barcelona, el 
pailebot	Santa	Eulàlia.

Òpera a la platja En	una	pantalla	
gegant situada a la Plaça del Mar del 
Port	 Vell	 de	 Barcelona,	 el	 Gran	 Teatre	
del	 Liceu	 ofereix	 una	 òpera	 en	 diferit	 el	
mateix	dia	en	què	aquesta	������	al	
teatre. Un cop acabada la funció al teatre, 
els artistes van a saludar els espectadors 
a	la	platja.

Cinema Lliure a la platja Cada 
estiu es celebra un cicle de cinema 
independent	 i	gratuït	a	 la	platja	de	Sant	
Sebastià i altres platges properes com la 
del	Pont	del	Petroli	de	Badalona,	la	Platja	
del	Prat,	la	del	Callao	de	Mataró	i	la	Platja	
Gran de Palamós.

Circ Raluy i altres circs	El	Port	
Vell	 acull	 diverses	 activitats	 que	 s'han	
convertit	 en	 clàssics.	 Una	 d'elles	 és	 la	
instal·lació	del	Circ-Museu	Raluy,	des	de	
fa	anys.

El joc del Port Cada 24 de 
setembre,	el	Port	Vell	organitza	el	Joc	del	
port	 i	Visita	el	port	en	Golondrina.	Dues	
activitats familiars per descobrir el Port de 
Barcelona.

Lost & Found El	mercat	d'intercanvi	de	
particulars i professionals Lost & Found 
es	celebra	al	Port	Vell	en	algunes	de	 les	
seves edicions.

Any Nou xinès Ja	 fa	 anys	 que	 la	
comunitat	 xinesa	es	 reuneix	al	Port	Vell	
per	donar	 la	benvinguda	al	seu	any	nou	
en una mostra cultural i gastronòmica.

Un dia per a l'esperança En	
diverses	 ocasions,	 Intermón	 Oxfam	 ha	
celebrat	 al	 Port	 Vell	 de	 Barcelona	 el	
Dia	 per	 a	 l'Esperança,	 una	 jornada	 per	
reclamar els drets de les persones.

Fira de Nadal del Port Vell l 
2019 es va celebrar per primera vegada 
un	 mercat	 de	 Nadal	 al	 Port	 Vell	 per	
commemorar el seu 150è aniversari.

Mostra de vins i caves de 
Catalunya Cada setembre els cellers 
de	Catalunya	mostren	els	seus	productes	
en	una	��	al	Port	Vell	de	Barcelona.

Travessia del Port nedant El	primer	
diumenge	després	de	la	Mercè,	cada	any,	
ciutadans i ciutadanes travessen el Port 
nedant.

Copa Nadal El	dia	de	Nadal,	multitud	
de	participants	es	llancen	a	les	aigües	del	
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ELS PESCADORS

Aquest	 breu	 capítol	 està	 dedicat	 als	
pescadors	 ja	 que,	 com	 s’ha	 demostrat	
��	ara,	han	 jugat	un	paper	decisiu	en	
la	������ó	de	 la	Barceloneta.	Cada	
vegada	 més	 arraconats	 per	 l’expansió	
pel	 Port	 Vell	 de	 la	 marina	 de	 luxe,	
mereixen	 una	 menció	 en	 un	 projecte	
que,	al	cap	i	a	la	��	està	destinat	a	donar	
visibilitat a la pesca i retornar la seva 
connexió	amb	el	barri.	

Subhasta	matinal	a	la	Llotja	del	peix,	2002.	
Arxiu	municipal	del	districte	de	Ciutat	Vella
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Entrevista a un membre de la Confraria

Per	conèixer	de	prop	la	situació	dels	pescadors	a	Barcelona,	es	va	entrevistar	un	membre	
de	la	direcció	de	la	Confraria	i	es	van	extreure	diverses	conclusions.	

Sobre el projecte existent d’una nova llotja i altres instal·lacion 
pesqueres	Els	pescadors	es	senten	abandonats	per	l’Administració	i	l’estat	de	conservació	
de	 la	 llotja	n’és	 la	prova;	reclamen	noves	 instal·lacions	 ja	que	 les	seves	estan	obsoletes	
tot	 i	que	es	senten	molt	apegats	a	�����	actual;	el	Port	de	Barcelona	va	negociar	amb	
la	Confraria	 la	concessió	de	part	del	moll	a	 la	marina	de	 luxe	a	canvi	de	construir	nous	
equipaments	pesquers	però	en	disset	anys	que	té	el	pacte,	els	pescadors	només	han	vist	
la nova fàbrica de gel que, per altra banda, ha comportat l’enderrocament de les antigues 
����	de	la	Confraria	i	els	seus	membres	fa	anys	que	treballen	en	barracons	provisionals.

Sobre les relacions entre la pesca i el barri Des de  la Confraria s’han 
fet diversos intents per acostar-se a la gent del barri com visites guiades, sortides en barca, 
àpats	 populars	 i	 participació	 en	 altres	 esdeveniments	 veïnals,	 els	 agradaria	 tenir	més	
reconeixement	exterior	però	la	manca	de	recursos	els	impedeix	una	bona	organització.

Sobre la situació de la pesca a Barcelona Un dels grans problemes de la 
pesca	avui	dia	és	que	falta	relleu	generacional,	els	nous	treballadors	venen	de	països	en	
vies de desenvolupament i sovint no busquen una professió de llarga durada; asseguren 
que	les	captures	i	els	preus	de	primera	venda	del	peix	són	prou	estables	però	els	�����	
no	són	�����	per	a	que	tots	els	pescadors	percebin	un	sou	digne.

Sobre la Confraria	La	Confraria	és	com	una	gran	família,	la	majoria	dels	membres	
tenen	molta	antiguitat,	fan	vida	al	port	i	molts	dels	pescadors	jubilats	encara	van	al	Moll	de	
pescadors	cada	dia	a	cosir	i	estendre	les	xarxes.

Què els hi semblaria rehabilitar l’edifici de la Llotja? Ho veuen com 
una utopia. 

Subhasta	del	matí	a	la	Llotja.	�����	pròpia
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La Confraria de pescadors de 
Barcelona

A	 Barcelona,	 el	 gremi	 de	 pescadors,	
precedent de l'actual Confraria, era el 
més	 important	 dels	 gremis	 del	mar.	El	
seu origen es remunta a la Confraria 
de	barquers,	 formada	el	1380	 i	dividida	
el 1426 entre els barquers vells, sota 
l'advocació de sant Pere, i els barquers 
novells, que tenien per patrons santa 
Tecla	 i	 sant	 Elm.	 Aquesta	 dualitat	
perduraria	al	S.	XVIII	sota	la	denominació	
de pescadors (sant Pere) i mariners (sant 
Elm).	Les	diferències	entre	els	dos	grups	
eren escasses; tots dos es dedicaven al 
���	portuari	 i	conservaren	 llur	vitalitat	
��	a	les	acaballes	del	gremialisme.

El	 patrimoni	 del	 Gremi	 de	 Pescadors	
es limitava, abans de la construcció del 
barri de la Barceloneta, a tres barraques 
a	 la	platja,	que	constituïen	 la	seva	seu	
social.	El	1755,	l'església	de	Sant	Miquel	
del	Port	es	va	convertir	en	la	seu	����	
per a les reunions de la Confraria, que 
es	va	traslladar	a	la	sagristia.	El	1772,	es	
va	instal·lar	el	primer	far	del	port,	l'actual	
Torre del Rellotge, convertint-se en el 
símbol	que	�����	tant	el	barri	com	la	
Confraria	��	a	l'actualitat.

Des dels seus orígens, la Confraria 
s'encarregava dels assumptes 
assistencials	 i	 es	 �����	 amb	 les	
aportacions dels seus membres en forma 
de quotes aplicades a les vendes del 
peix	que	realitzaven.	Els	 fons	recaptats	
servien per assistir a pescadors en cas 
de malaltia i per oferir una pensió vitalícia 
als	membres	que	 ja	no	podien	 treballar	
per	 la	 seva	 avançada	 edat.	També	 les	
vídues	 i	���	menors	 rebien	assistència	
econòmica d'aquest fons.

El	1827,	Ferran	VII,	va	 limitar	amb	una	
Ordre Reial les funcions dels gremis 
pesquers i els va despullar dels seus 
privilegis, iniciant-se el declivi d'aquestes 
associacions.	El	 "Pòsit	 de	Pescadors",	
nova	 denominació	 del	 col·lectiu,	 va	
potenciar	aleshores	la	creació	de	caixes	
de crèdit i entitats gestores d'una gran 
varietat de serveis, convertint-se en un 
model per a la resta de gremis de la ciutat, 

precedent del moviment cooperativista de 
principis	del	S.	XX.

El	 General	 Franco,	 conscient	 del	 valor	
estratègic	del	sector	pesquer	a	Espanya,	va	
institucionalitzar l'associacionisme gremial 
i,	 des	 de	 l'any	 1943,	 va	 ser	 obligatori	
per a tots els pescadors i armadors 
d'embarcacions	 de	 pesca	�����	 a	 les	
confraries de pescadors, inevitablement 
lligades	a	l'Església	i	al	Sindicat	Vertical.

No	 va	 ser	��	a	 l'any	1945	quan	 va	 ser	
constituïda l'actual Confraria de Pescadors 
de	Barcelona.	Els	seus	fundadors	van	ser	
els pescadors del port de Barcelona, que 
van	construir	un	����	social	a	 través	de	
recaptació popular a l'actual Passeig Joan 
de Borbó, 54 (aleshores Passeig Nacional), 
seu	social,	�����	 i	administració.	Amb	
la	construcció	de	la	Llotja	del	peix	el	1974,	
la seu de la Confraria es va traslladar al 
Moll	de	pescadors,	primerament	a	�����	
de l'antiga fàbrica de gel i, rere la seva 
demolició	 el	 2013,	 en	 uns	 barracons	
provisionals des d'on encara treballa.

Avui,	 la	 Confraria	 de	 Pescadors	 de	
Barcelona, igual que la resta de confraries 
de	pescadors	de	Catalunya,	estan	sota	la	
regulació de la Direcció general de Pesca 
de	la	Generalitat	de	Catalunya,	i	regulades	
per	la	Llei	22/2002	de	12	de	juliol.
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La pesca

El	 sector	 pesquer	 extractiu	 és	 l'única	
activitat	 econòmica	 ������	 dins	 del	
sector	primari	que	s'exerceix	a	 la	ciutat	de	
Barcelona.

Segons dades de 2016, el Port de Barcelona 
compta	 amb	 38	 embarcacions	 de	 pesca	
censades,	 un	 17%	 del	 total	 de	 la	 ���	
pesquera	 de	 Catalunya.	 En	 aquestes,	 hi	
presten	servei	324	treballadors,	������	
en	 les	següents	categories:	59	patrons,	37	
mecànics,	2	pràctics	de	pesca,	2	xarxers	 i	
224 mariners. D'aquestes embarcacions, 21 
són de cèrcol, 15 d'arrossegament i 2 d'arts 
menors.

Les	 tones	de	peix	capturades	a	Barcelona	
ronden	 anualment	 el	 10%	 del	 volum	 total	
a	 l'estat,	del	qual	més	del	50%	 correspon	
a	 Catalunya.	 Aquestes	 xifres	 mostren	 un	
lleuger	 declivi;	 l'any	 2000	 es	 capturaven	
unes	4	tones	de	peix	a	Barcelona	i	poc	més	
de	3	el	2018.

En	aquestes	aigües	es	capturen	al	voltant	
d'un centenar d'espècies entre les quals 
destaquen la gamba, l'escamarlà, la sardina, 
l'aladroc,	el	bonic,	la	tonyina,	el	peix	espasa,	
el rap, la maire, l'orada i el lluç, entre altres.

La	pesca	de	cèrcol	consisteix	a	rodejar	els	
bancs	de	peixos	que	neden	en	superfície	o	a	
una	fondària	mitjana	amb	una	xarxa	de	350	
metres de longitud i uns 80 d'amplada que 
sura	i	es	tanca	evitant	que	fugin	els	peixos.	
Les espècies capturades amb aquesta art 
són	l'aladroc,	la	sardina,	la	tonyina,	el	bonic,	
el verat, el sorell i l'orada.

Les embarcacions que realitzen aquest 
tipus de pesca són de caràcter nocturn, 
surten	entre	 les	22	h	 i	 les	23	h	 i	 tornen	a	
les	7	h	del	matí	aproximadament.	La	���	
actual d'embarcacions de cèrcol comprèn:
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ANTONIO	Y	SARI
CABRERA	I
CABRERA	DOS
CUATRO	HIJOS
EL	JACO
EL	NUEVO	BONITO
ENCARNA	Y	MIGUEL
JOSE	Y	DOLORES
NUEVO	JAIME	DAVID
NUEVO	LABIO
NUEVO	MALAGA
PILAR	Y	MARIA
TOPACIO
VERONICA	PRIMERA
NUEVO	LANCE
NUEVA	SANTA	ISABEL

Pesca de cèrcol. Confraria de pescadors de Barcelona
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La	 pesca	 d'arrossegament	 consisteix	 en	
la	captura	mitjançant	una	xarxa	 llastrada	
que	opera	al	fons	del	mar,	sense	�����	
ni	 la	 trajectòria	 ni	 el	 moviment	 natural	
del	 peix,	 com	 ocorre	 amb	 la	 pesca	 de	
cèrcol.	 Es	 tracta	 d'una	 de	 les	 tècniques	
més	 capdavanteres	 del	 sector	 pesquer.	
Les espècies capturades amb aquesta 
art són molt variades, en destaquen la 
gamba vermella i l'escamarlà, seguides 
del pop, el maire, el rap, el lluç, el roger, el 
llagostí,	el	calamar	 i	tota	mena	de	peixos	
plans com el gall, la pelaia o el llenguado, 
i una variada amalgama denominada 
vulgarment	"morralla"	o	peix	de	"sopa".

A	 Barcelona,	 l'horari	 de	 la	 pesca	
d'arrossegament	 és	 de	 6	 h	 a	 17	 h	 i	 les	
embarcacions que s'hi dediquen són:

BONAMAR	DOS
EL	GALAN

FRANCESC	I	LLUIS
HERMANOS	PARRONES

L'OSTIA
LA	FERROSA

MAIRETA	CUARTA
MAR	VELLA

NUS
ORMARANT
SANT	PAU

La pesca d'arts menors es realitza de manera 
artesanal per a la captura d'espècies poc 
accessibles a les arts industrials com el cèrcol 
i l'arrossegament i de gran valor comercial. 
En	 general	 es	 practica	 a	 prop	 de	 la	 costa,	
utilitzant	 una	 xarxa	 de	 malla	 que	 es	 tanca	
per	sota	mitjançant	un	cap.	Això	no	obstant,	
en tractar-se d'embarcacions autònomes, 
els	utensilis	emprats	i	les	zones	d'explotació	
són dispars. Les espècies que es capturen 
mitjançant	aquesta	art	són	el	roger,	el	llagostí,	
el llenguado, el lluç, el roger i el llobarro.

L'horari d'aquestes embarcacions acostuma 
a	ser	de	7	h	a	14	h	i,	actualment	són:

PONTE	DE	RANDE
TRASMALLERO

Pesca d’arrossegament. Confraria de 
pescadors de Barcelona
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La subhasta

Les	Confraries	garanteixen	una	certa	protecció	
als productors directes assegurant la lliure 
concurrència i la continuïtat de la demanda, 
problema històric i generalitzat entre els 
pescadors	de	totes	les	latituds.	En	la	subhasta	
es donen sortida a les captures diàries. 
D'aquesta manera cada unitat productiva 
té	 assegurat	 un	 espai	 on	 vendre	 els	 seus	
productes realitzant-se l'operació sota la 
responsabilitat de la Confraria que actua com 
a element mesurador entre els interessos de 
compradors i venedors.

A	la	Llotja	de	Barcelona	es	realitzen	2	subhastes	
diàries	mitjançant	un	sistema	 informàtic	 i	a	 la	
baixa:	cada	caixa	de	peix	surt	a	la	venda	amb	
un	preu	que	va	disminuint	progressivament	��	
que algun client creu que s'ha arribat al preu 
correcte.	 En	 aquest	 moment,	 el	 comprador,	
acciona un comandament a distància del que 
disposa	i	automàticament	la	caixa	seleccionada	
se	 li	adjudica.	En	tots	els	 lots	de	peix,	es	veu	
una	 etiqueta	 on	 es	 ������	 d'una	 forma	
clara	 les	dades	��������	dels	productes	
i captura.

Les dues subhastes tenen diferent horari sobre 
la base de les captures: la del matí s'obre a 
les	7	h	i	distribueix	els	productes	capturats	per	
la	���	de	cèrcol,	principalment,	peix	blau;	 la	
de	 la	 tarda,	que	ofereix	 la	captura	de	 la	���	
d'arrossegament,	 s'obre	 a	 les	 16:45.	 A	 la	
ciutat,	 la	primera	 venda	del	peix	només	està	
autoritzada	a	 la	Llotja	 i	a	Mercabarna,	on	s'hi	
venen les captures d'altres procedències.

Subhasta	vespertina	a	la	Llotja	del	peix,	
2019.	�����	pròpia
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L����	de	la	Llotja	del	peix	de	Barcelona.	Estudi	previ

������������

El	projecte	de	�����	de	la	Llotja	del	peix	de	Barcelona	el	va	presentar	el	1967	l'enginyer	del	
Port	Aurelio	González	Isla,	però	no	es	va	construir	��	al	1973,	sota	les	ordres	executives	
del	també	enginyer	Jose	Elígio	Prieto	Moresi.	Va	ser	premi	FAD	l'any	74.

�����	actual	acull	les	subhastes	de	peix	blanc	i	blau	i	la	seu	de	la	Confraria	de	pescadors	
de	Barcelona.	És	l'únic	espai	dins	la	ciutat	dedicat	al	sector	primari.

Originàriament,	el	projecte	proposava	combinar	la	funció	utilitària	i	la	d'oci,	permetent	allotjar	
a	 la	vegada	pescadors,	peixaters,	compradors	 i	curiosos	 i	 la	Comandància	marítima.	La	
idea	era	la	de	possibilitar	al	públic	la	visió	de	tot	el	recorregut	del	peix,	així	com	l'adquisició	
de	peix	fresc	en	un	mercat	dins	la	Llotja.

Avui,	però,	�����	és	d'accés	restringit	al	públic	general	 i	els	espais	són	 inadequats	per	
als	requeriments	vigents	associats	a	una	llotja	pesquera,	motiu	pel	qual	es	vol	enderrocar	i	
construir	noves	instal·lacions	al	mateix	moll.

Perspectiva	per	al	projecte	de	la	Llotja	
de	pescadors	d’	Aurelio	González	Isla,	
1967.	Arxiu	del	Port	de	Barcelona



Descripció

Es	tracta	d'un	����	�����	per	14	mòduls	octogonals:	8	interiors	i	2	porxos	de	planta	
única	i	4	interiors	compostos	per	planta	baixa	més	altell.	L'agrupació	dels	mòduls	delimita	
dos tipus d'espais en planta i secció: octogonals i quadrats.

El	projecte	inicial	contemplava	una	permeabilitat	física	i	visual	de	�����	que	s'ha	perdut	
amb	el	tancament	d'espais	cap	a	l'exterior	per	adaptar	la	proposta	a	les	exigències	vigents	
en	cada	moment	d'una	llotja	pesquera.

Plànol	d’emplaçament	per	al	projecte	de	la	Llotja	de	pescadors	d’	
Aurelio	González	Isla,	1967.	Arxiu	del	Port	de	Barcelona
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L'estructura	de	�����	consisteix	en	una	retícula	de	pilars	d'acer	estabilitzats	sobre	sabates	
de	formigó	armat,	la	majoria	dels	quals	desapareixen	dins	els	murs	dels	mòduls	quadrats,	
possibilitant un espai diàfan amb tancaments interiors lleugers allà on la funció ho ha 
requerit.	Els	pilars	sostenen	una	estructura	de	bigues	encavallades	que	fan	de	suport	a	les	
cobertes,	així	com	a	una	passarel·la	en	altell	als	mòduls	de	doble	alçada,	avui	impracticable	
pel	seu	mal	estat.	La	passarel·la	també	es	sosté	per	suspensió	mitjançant	cadenes	����	
a l’estructura de coberta. 

Interior	de	la	Llotja	del	peix,	2019.	������	
pròpies
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Plànol de detall de l’entrega dels pilars amb les sabates i de Replanteig 
(a	sota)	per	al	projecte	de	la	Llotja	de	pescadors	d’	Aurelio	González	

Isla,	1967.	Arxiu	del	Port	de	Barcelona



Plànols	de	la	passarel·la	en	altell	i	de	l’estructura	d’encavallades	
per	al	projecte	de	la	Llotja	de	pescadors	d’	Aurelio	González	Isla,	
1967.	Arxiu	del	Port	de	Barcelona



El	desnivell	del	moll,	1	m	més	elevat	a	 la	riba	Nord	(la	que	mira	cap	a	Ciutat	Vella)	que	
a la Sud (cap al mar), provoca desnivells de l'espai interior que s'han solucionat amb un 
esglaonament amb intervals de 50 cm. D'aquesta manera, els mòduls centrals estan 50 
cm per sota dels septentrionals i aquests 50 cm per sobre dels meridionals. La voluntat de 
mantenir	una	línia	de	sostres	uniforme	(excepte	pels	4	mòduls	de	doble	alçada)	fa	que	els	
mòduls	més	baixos	guanyin	1	m	en	alçada	interior.

Alçats	de	les	façanes	per	al	projecte	de	la	Llotja	de	pescadors	d’	
Aurelio	González	Isla,	1967.	Arxiu	del	Port	de	Barcelona
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������	que	mostren	la	solució	interior	
i	exterior	dels	desnivells,	mitjançant	

rampes.	������	pròpies
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�����	té	dos	tipus	de	coberta:	plana	pels	espais	quadrats	 i	de	8	vessants	aplanades	a	
la	cúspide,	per	als	octogonals.	Aquesta	última	es	sustenta	en	bigues	encavallades	que	
uneixen	els	vèrtexs	oposats	de	l'octàgon.

Pel	que	fa	als	materials,	inicialment	el	projecte	preveia	un	programa	més	o	menys	simple,	
amb	 rajola	de	 formigó	amb	 trama	de	pastilles	als	paviments,	maó	 i	 xapa	ondulada	als	
paraments	 verticals,	arrebossat	amb	guix	a	 l'interior,	 i	 xapa	ondulada	als	 sostres	 (amb	
algun	altre	material	com	ara	revestiment	ceràmic	i	de	guix	en	paraments	verticals	interiors	
de	zones	"habitades"	i	vidre	de	seguretat	o	alumini	en	tancaments).

Les	múltiples	adaptacions	de	l'espai	i	el	deteriorament	ocasionat	per	la	falta	de	manteniment	
han	 provocat	 un	 seguit	 d'afegits	 i	 reparacions	 de	 baix	 cost	 que	 contribueixen	 a	 una	
agregació desordenada de materials com el formigó per a rampes i esglaons, fusta en 
tancaments,	 lamel·les	d'alumini	en	 falsos	sostres,	enreixats	 i	persianes	metàl·liques	en	
diverses obertures i altres.

Cara	interior	de	les	cobertes.	������	pròpies
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Materials	exteriors	de	la	Llotja.	������	
pròpies
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Materials	interiors	de	la	Llotja.	������	pròpies
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Interior	de	la	Llotja.	�����	pròpia



Programa funcional

L'organització	 modular	 de	 �����	 permet	 la	 delimitació	 nítida	 del	 programa	 funcional,	
estructuració	que	ha	restat	pràcticament	inalterada	��	avui:

1	mòdul	semitancat	es	destinava	al	"bar-guingueta"	(clausurat	actualment	per	no	complir	
amb	les	condicions	higièniques);	2	mòduls	combinats	serveixen	com	a	"hall	d'ús	múltiple"	
on es situava la venda de tabac, postals i altres (actualment en forma de màquines de 
"vending");	els	2	mòduls	porxats	 corresponen	a	 la	preparació	d'entrada	del	peix;	els	4	
mòduls centrals de doble alçada allotgen la subhasta (l'altell que s'havia de destinar al 
públic	general	és	inaccessible	per	no	complir	amb	les	condicions	de	seguretat);	i	els	restants	
4	mòduls	constitueixen	un	espai	diàfan	destinat	a	la	preparació	de	sortida	i	a	les	cambres	
�������	El	mòdul	extern,	 independent	de	 la	 resta	de	�����	acomplia	 la	 funció	de	
magatzem	de	caixes	(posteriorment	botiga	d'articles	pesquers	 i	avui,	de	nou,	magatzem	
polivalent).

Plànol	de	la	planta	baixa	per	al	projecte	de	la	Llotja	de	pescadors	
d’	Aurelio	González	Isla,	1967.	Arxiu	del	Port	de	Barcelona
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L'entorn

La	Llotja	del	peix	de	Barcelona	es	troba	al	Moll	del	Pescadors,	la	meitat	més	propera	a	la	
ciutat	del	que	seria	tot	el	conjunt	del	moll	pesquer,	 la	segona	meitat	del	qual	rep	el	nom	
de	Moll	de	les	Balears.	Tots	dos	molls	només	tenen	un	accés	des	de	la	ciutat,	el	carrer	de	
l’Escar.

El	Moll	dels	Pescadors	engloba	�����	de	la	Llotja,	un	conjunt	de	locals	per	a	xarxes	amb	
el	pati	de	xarxers	al	centre,	un	aparcament	de	treballadors	i	la	coneguda	com	a	Torre	del	
rellotge a l'espai limítrof entre tots dos molls; a la part de les Balears trobem la nova fàbrica 
de	gel,	una	nau	industrial	amb	funció	de	magatzem	i	unes	instal·lacions	de	proveïment	de	
carburant per a les embarcacions concedides a Repsol.

Actualment,	els	vaixells	pesquers	amarren	a	 la	 riba	Sud	del	Moll	dels	Pescadors	 i	a	 les	
dues	ribes	del	Moll	de	les	Balears.	Des	de	l'aprovació	de	la	������	del	Pla	especial	del	
Port	Vell,	el	2012,	la	riba	Nord	del	Moll	dels	Pescadors	està	concedida	a	Marina	Port	Vell	
per	a	l'atracament	de	iots	de	luxe.

L'únic	element	del	moll	catalogat	és	la	Torre	del	rellotge,	dissenyada	el	1772	per	l'enginyer	
Jorge	Próspero	de	Verboom	 com	a	 far	del	port	de	Barcelona,	un	dels	primers	 fars	del	
Mediterrani.	Al	S.	XVIII	acollia	també	el	despatx	de	passaports,	la	comandància	de	marina	
i	el	control	sanitari.	Amb	el	pas	del	temps,	la	torre	va	perdre	la	seva	funció	i	es	va	convertir	
en rellotge el 1904.

Es	tracta	d'una	torre	piramidal	de	pedra	que	s'alça	sobre	un	sòcol.	Quan	es	va	convertir	en	
rellotge,	sobre	el	sòcol	s'hi	va	afegir	un	estucat	i	la	caixa	del	rellotge.

Com	a	anècdotes,	la	Torre	del	rellotge	va	ser	un	dels	punts	geodèsics	on	el	�����	Pierre	
François	André	Méchain	va	prendre	les	mides	que	van	servir	de	base	del	sistema	mètric	
decimal;	es	troba	també	a	l'encreuament	exacte	de	la	prolongació	imaginària	de	l'avinguda	
del	Paral·lel	i	la	Meridiana.

Carrer	de	l’Escar,	mirant	cap	al	Moll	dels	Pescadors.	�����	pròpia
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66Imatges	del	pati	de	xarxers,	2019.	������	
pròpies
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Far	de	la	Barceloneta	al	Moll	dels	Pescadors,	���	S.	XIX.	Ajuntament	de	Barcelona

Torre	del	Rellotge,	1920,	L.	Rolsin.	Ajuntament	de	Barcelona	
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Moll dels Pescadors, 2012. Diego Barbosa
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Vistes	dels	entorns	del	Moll	dels	Pescadors,	amb	les	drassanes	per	a	superiors	al	sud-est	i	els	amarraments	del	One	Ocean	Club	al	nord



El projecte per a la nova llotja del peix
 
El	2003	es	va	aprovar	un	projecte,	signat	per	signat	Carles	i	Lucía	Ferrater	d'OAB	����	of	
Architecture	of	Barcelona),	per	reorganitzar	el	Moll	dels	Pescadors	i	de	Balears	i	facilitar-ne	
l'accés	al	públic.	Avui	dia,	l'única	part	ja	realitzada	és	la	nova	fàbrica	de	gel	i	l'enderrocament	
de l'antiga.

Descripció

El	 projecte	 respecta	 l'actual	 concessió	
del Moll dels Pescadors a Marina Port 
Vell,	per	a	 l'amarratge	de	 iots	de	 luxe	 i	
desplaça tota l'activitat pesquera cap al 
Moll	de	Balears.	Així,	preveu	enderrocar	
�����	actual	de	 la	Llotja	per	 construir-
hi un aparcament i convertir l'actual 
aparcament en un passeig que culmini 
en	 la	Torre	 del	Rellotge.	A	 la	 zona	 del	
Moll de Balears, s'hi situaria la nova 
llotja,	que	incorporaria	la	nova	fàbrica	de	
gel	�����	per	una	façana	comuna,	i	
s'hi mantindria l'actual magatzem.
 
El	nou	����	de	 la	Llotja,	 fet	en	vidre	 i	
alumini,	tindria	una	passarel·la	adossada	
a	 la	 façana	 perquè	 el	 públic	 pogués	
veure	 les	 subhastes	 de	 peix.	 A	 més,	
a banda de les sales de subhasta i 
altres dependències necessàries per a 
l'activitat pesquera, comptaria amb bars 
i un restaurant.
 
La	idea	de	base	del	projecte	és	que	el	Moll	
dels	Pescadors	 sigui	més	accessible	al	
públic	general,	amb	la	Torre	del	Rellotge	
i	la	Llotja	com	a	reclam;	i	incloure	en	tot	
el	complex	les	funcions	lúdica	i	turística.

 Crítica

El	 projecte	 d'OAB	 suposa	 l'enderrocament	
d'un element destacable del patrimoni 
construït	 de	 la	 Barceloneta,	 la	 Llotja	 de	
pescadors,	premi	FAD	1974.
 
A	 més	 a	 més,	 l'activitat	 pesquera	 queda	
relegada al Moll de les Balears, passant a ser 
el Moll dels Pescadors per a les embarcacions 
de	luxe.
 
La petició del port d'incloure les funcions 
lúdica	 i	 turística	 al	 moll	 suposa	 l'addició	
d'una nova proposta turística en un barri 
ja	 sobresaturat	 de	 turisme	 i	 amb	 una	 forta	
mancança d'espais per al veïnat.
 
Si	 bé	 el	 projecte	 de	 l'OAB	 respon	 a	 una	
petició municipal d'acostar la ciutadania a 
l'activitat	pesquera,	el	públic	només	pot	veure	
el	que	passa	a	 la	Llotja	 i	 l'entrada	 i	 sortida	
dels	vaixells	des	d'una	passarel·la	que	duu	al	
restaurant.	Mentrestant,	manté	 la	concessió	
de	 bona	 part	 del	moll	 a	 la	marina	 de	 luxe,	
perquè hi amarrin uns iots que obstaculitzen 
totalment les vistes que pretesament ha 
de	 tenir	 el	 passeig.	 L'única	 riba	 del	 Moll	
dels	 Pescadors	 que	 continua	 sent	 d'accés	
públic	està	devaluada	per	 la	presència	d'un	
aparcament.
 
En	 un	 sentit	 estètic,	 els	 volums	 proposats	
pel	 projecte,	 tenen	 un	 caràcter	 plenament	
industrial	 que	 �����	 el	 paisatge	 sense	
dialogar amb l'entorn i que es podrien ubicar 
a qualsevol lloc.
 
Segons una notícia apareguda a La 
Vanguardia el	 2017,	 el	 projecte	 de	 la	 nova	
llotja,	podria	 tenir	un	caràcter	més	modest	 i	
contempla la construcció d'una continuació 
de	 la	 Rambla	 del	 Mar	 (la	 passarel·la	 que	
condueix	 al	CC.	Maremagnum)	��	 al	Moll	
dels Pescadors, que es podria complementar 
amb un servei de vaporetto, la qual cosa 
perllongaria	 el	 turisme	 que	 baixa	 per	 la	
Rambla,	�������	la	saturació	de	la	zona.
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Proposta	per	a	la	nova	Llotja	del	peix,	OAB.	

Moll dels de les Balears amb la nova fàbrica de gel i 
vista parcial de l’antiga, abans de l’enderrocament
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Estudis	de	cas
Com	a	part	de	la	recerca	per	al	projecte	de	La platgeta, s’han analitzat diferents referències 
urbanes que, per motius molt diversos, actuen com a precedent i model, o antimodel, de la 
proposta aquí presentada. 

A	continuació	es	 resumeixen	els	casos	del	Volkpalast	a	Berlín	 (Alemanya),	 rellevant	pel	
fet	de	tractar-se	d’un	����	patrimonial	que	va	ser	reclamat	i	usat	pels	veïns;	la	Plaça	de	
les	Glòries	a	Barcelona,	que	constitueix	un	exemple	de	dinamització	de	l’espai	públic	amb	
estratègies	diverses;	 i	Can	Batlló,	 també	a	Barcelona,	un	 referent	 clar	d’apropiació	del	
patrimoni	industrial.	De	manera	molt	breu,	es	comenten	els	casos	de	la	Llotja	vella	del	port	
a	Blanes	(Girona)	i	del	moll	NDSM	a	Àmsterdam	(Països	Baixos).	

Com	a	antiexemples,	es	presenten	els	casos	de	�������	dels	molls	de	Puerto	Madero,	
Buenos	Aires	(Argentina)	i	els	Docks	de	Londres	(Regne	Unit).	



Volkspalast

Presentació
El	Palast	der	Republik	va	ser	un	����	del	districte	berlinès	de	Mitte,	situat	a	la	riba	
del	riu	Spree.	Es	va	construir	sobre	els	fonaments	del	Berliner	Stadtschloss,	l’antic	
castell	que	va	ser	la	residència	dels	reis	i	emperadors	de	Prússia	durant	400	anys	
i	que,	rere	ser	greument	bombardejat	pels	aliats	el	1945,	fou	enderrocat	l’any	1950	
per	les	autoritats	de	la	RDA,	que	el	consideraven	un	símbol	de	l’imperialisme	prussià.

Quan	es	va	 inaugurar,	el	1976,	el	Palast	der	Republik	era	un	dels	����	públics	
més	ambiciosos	de	la	RDA.	De	planta	rectangular,	tenia	una	llargària	de	180	m,	una	
amplada	de	85	m	i	una	alçada	de	32	m.	Allotjava	la	seu	del	Parlament	de	la	RDA	i	
un	immens	auditori	on	es	reunia	el	Partit	Socialista	����	d’Alemanya.	A	banda	de	
l’auditori,	on	es	celebraven	espectacles	artístics,	el	palau	tenia	també	el	seu	propi	
teatre,	galeria	d’exposicions,	restaurant,	cafè,	discoteca,	sala	de	bitlles	 i	����	de	
correus.

El	1990,	un	mes	abans	de	 la	������	de	 les	dues	Alemanyes,	s’hi	va	detectar	
la	 presència	 de	 ���	 d’amiant	 i	 �����	 fou	 clausurat.	 Després	 de	 vuit	 anys	
d’abandonament, el 1998 s’hi va endegar una intervenció costosa per a la retirada 
total	de	l’amiant	i,	l’any	2003,	�����	quedà	desmantellat.	Només	va	restar-ne	una	
imponent carcassa estructural d’acer i formigó prefabricat que contenia un espai 
buit	gegantesc.	El	novembre	del	2003,	el	Bundestag	va	resoldre	l’enderroc	total	de	
l’estructura	però,	atesa	la	proximitat	de	la	catedral,	aquesta	operació	era	summament	
delicada	i	complexa	i	suposava	un	cost	de	més	de	12	milions	d’euros.	Després	de	
convocar diversos concursos internacionals, es va decidir que un parc ocuparia 
provisionalment	l’emplaçament,	��	que	s’aconseguís	reunir	els	fons	necessaris	per	
a	 la	construcció	del	Fòrum	Humboldt,	un	complex	 format	pel	Museu	de	Cultures	
Extraeuropees,	 la	Biblioteca	Central	 i	Regional	de	Berlín	 i	 la	Col·lecció	�����	
de	 la	Universitat	Humboldt.	 La	 façana	 d’aquest	 nou	 complex	 havia	 de	 reproduir	
literalment la de l’antic palau imperial prussià enderrocat el 1950.

El	 projecte	 fou	 el	 detonant	 de	 la	 polarització	 i	 la	�������	 d’un	 debat	 públic	
que,	des	dels	anys	noranta,	plantejava	el	futur	del	lloc.	D’una	banda,	els	defensors	
del	 castell	 volien	 l’enderroc	 total	 del	 palau	 i	 la	 reconstrucció	 de	�����	 imperial	
prussià; de l’altra, els defensors volien la conservació de l’estructura com a escenari 
d’activitats	 temporals	pluridisciplinàries.	Els	defensors	de	 la	conservació	del	palau	
es	van	organitzar	entorn	d’una	plataforma	anomenada	Volkspalast	(palau	del	poble),	
que	 tenia	 com	a	objectiu	 convertir	el	Volkspalast	en	un	prototip	experimental	de	
centre	cultural	multifuncional	que	permetés	generar	noves	 idees	programàtiques	 i	
tipològiques per al futur.

Es	 va	 estructurar	 una	 xarxa	 d’àmbits	 programàtics	 diferenciats:	 concerts,	 òpera,	
instal·lacions	 artístiques,	 exposicions,	 associacionisme	 i	 cultura,	 i	 esport	 juvenil.	
Paral·lelament,	es	van	començar	a	desenvolupar	tot	un	seguit	d’estratègies	dirigides	
a	actuar	sobre	l’estructura	existent,	per	tal	d’habilitar-la	com	a	escenari	del	programa	
que	s’estava	gestant.	No	obstant	això,	els	membres	de	 la	 iniciativa	no	disposaven	
ni de plànols actualitzats de l’estat de l’estructura ni de permís per entrar en el seu 
perímetre,	que	estava	tancat	i	ben	custodiat.	Tampoc	hi	havia	cap	font	de	������	
per al desenvolupament de les activitats programades.

Durant	 la	 primavera	 del	 2002,	 després	 d’una	 intensa	 campanya	 informativa	
i reivindicativa, la idea d’encabir usos temporals dins l’estructura del Palast der 
Republik	 ja	havia	despertat	certes	mostres	d’interès	en	alguns	sectors	polítics	 i	
culturals	de	Berlín.	Després	de	nombroses	 reunions	amb	 l’Administració,	es	va	
arribar	a	una	solució	de	mínims.	L’habilitació	de	l’espai,	pressupostada	en	poc	més	
de	100.000	euros,	seria	�����	per	dos	patrocinadors	privats,	quedaria	reduïda	
a	determinades	parts	de	�����	i	hauria	de	garantir	la	seguretat	total	davant	dels	
riscos derivats de la seva ocupació massiva. D’altra banda, el programa d’activitats 
culturals, pressupostat en 280.000 euros estaria sufragat per la ciutat.

D’aquesta	manera,	entre	els	anys	2002	 i	2005,	més	de	300.000	persones	 van	
visitar	el	Volkspalast	 i	 van	poder	gaudir	d’una	extensa	 i	 variada	 sèrie	activitats	
culturals com el campionat mundial de breakdance, el concert dels llegendaris 
músics	de	rock	berlinesos	Einstürzende	Neubauten,	l’escultura	d’una	muntanya	de	
44	metres	d’alçada,	o	la	instal·lació	que	va	convertir	l’interior	de	�����	en	un	gran	
embassament	d’aigua	per	on	els	visitants	navegaven	en	petites	barques	�����	
Quan,	el	6	de	febrer	de	2006,	va	començar	l’enderroc	de	�����	encara	no	hi	havia	
fons econòmics per a la construcció del Fòrum Humboldt.

Interès
El	cas	del	Volkpalast	és	un	exemple	clar	de	com	una	organització	des	de	baix,	
popular,	és	idònia	per	a	la	dinamització	del	patrimoni	que	és	propi	dels	ciutadans.	
També	 demostra	 com,	 de	 vegades,	 habilitar	mínimament	 un	 espai	 permet	 que	
l’activitat	i	les	relacions	que	s’hi	esdevinguin	siguin	les	que	el	vagin	������	Un	
enfocament	enormement	més	fructífer	que	el	de	les	intervencions	predissenyades	
a gran escala.

Exterior	del	Volkpalast	abans	de	
ser enderrocat, CCCB

Text adaptat de la web dels premis Public Space del CCCB



Plaça de les Glòries

Presentació
L’enderroc de l’anella viària de la plaça de les Glòries al febrer de 2014 marcà el 
tret de sortida del que s’esperava que fos la darrera etapa per a la transformació de 
la	plaça	de	 les	Glòries	Catalanes	en	un	gran	parc	 i	el	soterrament	de	 la	Gran	Via.	
Un espai poc vertebrat socialment i percebut com a límit fronterer de la ciutat, on el 
benestar veïnal i ciutadà quedava alterat per les absències intermitents d’un espai 
públic	confortable	i	de	qualitat.

Amb	 la	 voluntat	 de	 garantir	 espais	 dignes	 a	 la	 ciutadania	 i	 compensar	 l’impacte	
d’una	obra	de	llarg	recorregut	als	veïns	i	veïnes	de	l’entorn,	l’Ajuntament	impulsà	un	
projecte	de	 transformació	que	 incloïa	 la	creació	d’espais	provisionals	confortables	
i	segurs,	així	com	un	programa	de	dinamització	sociocomunitària	que	 impliqués	a	
les	entitats	de	la	ciutat	i	dels	quatre	barris	dels	entorns.	Així,	s’oferia	l’oportunitat	al	
veïnat	de	viure	el	procés	de	transformació	d’un	espai	provisional	i	proper	en	positiu	i	
no	només	amb	les	incomoditats	d’una	obra	que	altera	el	seu	ritme	quotidià.	

En	 el	 programa	 es	 van	 incloure	 els	 principals	 equipaments	 culturals	 i	 ciutadans	
dels	entorns:	L’Auditori,	el	Teatre	Nacional	de	Catalunya,	el	DHUB	i	les	entitats	que	
alberga,	 la	Biblioteca	El	Clot,	el	Centre	Cívic	La	Farinera	del	Clot,	 i	el	Mercat	dels	
Encants.	L’objectiu	va	ser	detectar	oportunitats	de	col·laboració	per	a	la	celebració	
d’esdeveniments	culturals	que	exercissin	de	pol	d’atracció	social	a	l’entorn	Glòries.	

Des	de	la	posada	en	marxa	del	projecte,	s’hi	han	celebrat	més	de	166	activitats	en	
15	espais.	L’espai	més	utilitzat	ha	estat	la	plaça	de	Josep	Antoni	Coderch	on	s’oferia	
un	servei	de	mobiliari	mòbil,	seguit	de	l’àrea	socioesportiva.	El	programa	ha	comptat	
amb la implicació d’una trentena d’organitzacions dels quatre barris dels entorns, en 
especial	els	de	l’Eixample	i	Sant	Martí.	

És	 especialment	 rellevant	 que	 a	 l’entorn	 de	 Glòries	 també	 s’hi	 va	 produir	 una	
apropiació	ciutadana	de	l’espai	per	donar	servei	a	necessitats.	En	són	exemple	l’ús	
de	La	Pèrgola	per	als	assajos	dels	Grallers	de	Sagrada	Família,	�������	de	les	
pistes	d’atletisme	per	a	les	sessions	d’educació	física	de	l’alumnat	de	l’IES	Salvador	
Espriu,	 les	activitats	de	 l’Escola	dels	Encants	a	 l’espai	públic	o	 la	 incorporació	de	
Glòries	com	escenari	de	la	Festa	Major	del	Clot-Camp	de	l’Arpa	i	la	Festa	Major	del	
Fort Pienc.

Els	plans	municipals	de	dinamització	sociocomunitària	són	actuacions	 recentment	
incorporades	 en	 les	 polítiques	 públiques	 urbanístiques	 de	 les	 ciutats.	 Durant	 la	
segona	meitat	del	segle	XX,	especialment	en	 l’època	de	recuperació	democràtica,	
les	 iniciatives	de	 transformació	urbana	 tradicionals	es	centraven	en	 les	qüestions	
físiques i formals de l’ordenació i la construcció basades en el ciment i la pedra. No 
va	ser	��	a	 les	darreries	del	segle	XX	que	 les	polítiques	públiques	de	 renovació	
urbana	van	començar	a	incidir	també	en	la	transformació	de	les	condicions	de	vida	
comunitàries	a	través	de	programes	de	dinamització	i	acció	social.	El	nou	paradigma	
de	 les	 polítiques	 públiques	 comporta	 accions	 pedagògiques	 i	 participades	 per	
lligar	 el	 disseny	 de	 l’espai	 públic	 amb	 les	 necessitats	 reals	 dels	 veïns	 i	 veïnes.	
Paral·lelament	a	 les	millores	en	 l’espai	 físic	es	plan����	accions	adreçades	a	 la	
comunitat	que	milloren	 l’experiència	de	 l’entorn	urbà,	 teixint	 i	enfortint	 xarxes	de	
relació que singularitzen el territori. 

Interès

El	cas	de	la	dinamització	
de la Plaça de les Glòries 
demostra com els veïns 
i	 veïnes	 es	 deleixen	 per	
ocupar	 l’espai	 públic	
quan	l’oportunitat	els	hi	és	
donada i com l’activació 
de	la	via	pública	enforteix	
les	 xarxes	 de	 relació	
entre persones i entitats.

És especialment rellevant 
per	 al	 projecte	 de	 La	
platgeta	que	 l’espai	més	
usat de l’entorn Glòries 
hagi estat precisament 
la	 plaça	 Josep	 Antoni	
Coderch per l’oferta 
de mobiliari mòbil. És 
evident que els ciutadans 
reclamem espais que 
poguem adaptar als 
nostres usos.   

Text adaptat i imatges extretes del Programa de dinamització ciutadana als espais 
provisionals de la plaça de les Glòries Catalanes de Foment de Ciutat S.L. 



Can Batlló

Presentació
Can	Batlló	és	un	recinte	industrial	de	9	hectàrees	de	superfície	ubicat	al	barri	de	La	
Bordeta,	al	costat	de	la	Gran	Via	i	�����	de	La	Campana.	

Es	va	contruir	als	terrenys	de	Can	Mangala	el	1878,	i	va	entrar	en	funcionament	com	
a	fàbrica	tèxtil	el	1880	sota	la	raó	social	Sobrinos	de	Juan	Batlló.	Juntament	amb	el	
Vapor	Vell	i	el	Vapor	Nou	a	l’Espanya	Industrial	constituïen	els	motors	econòmics	que	
van	dinamitzar	la	transformació	urbana	de	Sants	a	���	del	segle	XIX.

Can Batlló era propietat de la família Batlló i tenia la seva pròpia plataforma logística 
al	costat:	l’estació	de	ferrocarril	de	la	Magòria,	construïda	el	1912.	La	fàbrica	tèxtil	va	
arribar	a	acollir	5000	treballadores.	Després	de	la	Guerra	Civil,	el	1943,	l’empresari	
Julio	Muñoz	Ramonet,	un	personatge	tèrbol	que	s’enriquí	durant	la	guerra	a	costa	del	
franquisme,	adquirí	la	propietat	del	recinte.	Quan	arribà	la	crisi	del	tèxtil	transformà	
la	fàbrica	en	un	conjunt	de	magatzems	i	tallers	llogats	a	més	de	200	empreses.	Es	
generà	una	ciutat	dels	���	que	es	va	mantenir	en	plena	activitat	��	a	���	del	
segle	XX.

L’any	1976	el	Pla	General	Metropolità	va	����	el	recinte	de	Can	Batlló	i	la	Magòria	
com	 a	 zona	 d’equipaments	 i	 espai	 verd.	Aquella	 decisió	 va	 desencadenar	 una	
llarga lluita per part dels industrials de Can Batlló, per a reivindicar el seu dret a 
indemnització	 i	 reallotjament.	Des	 de	���	 dels	 anys	 90,	 en	 plena	 època	 de	 la	
febre d’or, la immobiliària Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir, S.L negocià 
diverses	�������	del	planejament	per	aconseguir	un	major	����	arran	de	
la	transformació:	la	construcció	de	diverses	torres	d’habitatges	de	luxe.	La	crisi	del	
sector	 immobiliari	a	Espanya,	evidenciada	a	partir	de	2007,	encallà	el	procés	de	
transformació del recinte tant per empenta privada com institucional. Can Batlló 
quedà	tancat	i	pràcticament	sense	ús.

El	2011	el	barri	organitzat	 va	entrar	a	Can	Batlló	 i	es	 va	 trobar	en	bon	estat	de	
conservació. La primera nau aconseguida va ser el Bloc Onze. La seva rehabilitació, 
realitzada	amb	jornades	de	treball	col·lectiu,	durà	més	de	dos	anys.	El	primer	espai	
habilitat va ser la Bibliotca Popular Josep Pons. Posteriorment s’han anat rehabilitant 
un bar i espai de trobada, un auditori, un rocòdrom i diverses sales polivalents per 
a	fer-hi	activitats	i	tallers.	Altres	projectes	que	formen	part	de	la	Plataforma,	de	més	
llarg recorregut i envergadura, com la cooperativa d’habitatges La Borda, el viver de 
cooperatives	Coòpolis	i	l’escola	Arcàdia,	es	van	gestant	per	a	poder-se	ubicar	a	can	
Batlló. 

La	relació	urbana	dels	carrers	del	recinte	amb	el	barri	també	ha	estat	una	conquesta	
aconseguida per la Plataforma, que ha lluitat des de l’inici per a l’obertura i 
permeabilització	del	recinte.	Amb	la	campanya	“A	la	primavera	tirem	el	mur!”,	l’abril	
de	2013	es	va	aconseguir	enderrocar	part	del	mur	perimetral	del	recinte,	i	per	tant,	
obrir	el	nou	carrer	Onze	de	Juny	de	2011	de	punta	a	punta,	 integrant-se	com	un	
carrer	més	a	 la	 trama	urbana	del	barri.	El	2013	s’inaugura,	 juntament	amb	el	nou	
carrer,	el	primer	hort	i	jardí	comunitari.

Des	de	la	Plataforma	també	s’ha	desenvolupat	un	projecte	per	a	la	transformació	
de	l’espai	públic	d’enfront	el	Bloc	Onze.	El	projecte	es	basa	en	un	enderroc	parcial	
del Bloc 12, mantenint-ne la façana i part de l’estructura per tal de conservar el 
carrer	 i	generar	un	espai	públic	amb	 forta	 identitat	a	 través	del	 reconeixement	 i	
incorporació del patrimoni.

Des	de	 la	Plataforma	s’ha	 treballat	 i	posat	en	crisi	el	projecte	urbanístic	vigent,	
aportant	propostes	que	 reformulen	 la	 transformació.	Actuament	s’està	 treballant	
per	a	fer	una	nova	������	del	Pla	General	Metropolità	de	l’àmbit	Can	Batlló-
Magòria,	sota	els	següents	criteris:	usos	(reconeixement	dels	projectes	existents	
i incorporació de nous usos sense perdre superfície de zona verda); rehabilitació 
(fomentar	la	reutilització	de	naus	existents,	minimitzant	els	enderrocs	i	la	construcció	
d’obra	nova);	connectivitat	i	espai	lliure	(garantir	una	bona	accessibilitat	i	connexió	
des del barri cap el recinte i el parc).

Després	d’enderrocar	algunes	naus,	durant	el	2015	i	16	es	va	desenvolupar	una	
urbanització	 infraestructural	del	 recinte,	passant	 canalitzacions	 i	 instal·lacions,	 i	
����	una	trama	de	“camins	verds”	vers	un	futur	parc.	Des	del	2011	l’Ajuntament	
només	 ha	 construït	 un	 dels	 equipaments	 destinats	 a	 l’àmbit	 de	Can	Batlló	 i	 la	
Magòria:	l’àrea	bàsica	de	Salut	(CAP	Bordeta-Magòria)	en	servei	des	de	la	tardor	
2014. La construcció del parc encara està per fer. 

Interès
Can	Batlló	 demostra	 com	 la	 gestió	 veïnal	 pot	 tirar	 endavant	 projectes	 de	 gran	
envergadura i com una bona organització pot arribar a transformar plans 
metropolitans. 

Com	a	estratègia	de	disseny,	prova	que	de	vegades	és	necessari	enderrocar	part	
del patrimoni (el mur perimetral, part del Bloc 12) per posar-lo en valor.

Text adaptat i imatges extretes de la web de Can Batlló



Llotja vella del port

L����	de	 la	Llotja	vella	del	port,	a	Blanes,	és	una	construcció	popular	dels	anys	
trenta	del	S.	XX	que	va	estar	activa	��	als	setanta.

Es	tracta	d’un	����	de	planta	rectangular	i	planta	baixa	adossat	a	altres	instal·lacions	
del	port.	Té	coberta	a	dues	aigües	i	està	dividit	en	dues	parts.	La	primera	eren	i	són	
magatzems	 i	té	grans	�����	 i	portes	amb	arcades	de	mig	punt	molt	rebaixades	
i	emmarcades	de	rajol.	La	segona	part	és	oberta	a	 l’exterior	 i	era	 l’espai	de	 llotja.	
Aquest	espai	està	 format	per	 cinc	arcades	pel	 costat	ample	 i	 tres	pel	 curt,	 totes	
rebaixades	 i	separades	per	pilars	 fets	de	 rajol	que	contrasten	amb	 la	 resta	de	 la	
construcció	pintada	de	blanc.	El	sostre	interior	està	fet	a	base	de	formigó	en	forma	
de bigues adaptades a la triangulació de la coberta. Sobre l’arcada central del costat 
curt	existeix	un	òcul,	també	emmarcat	de	rajol,	que	dóna	llum	a	l’interior	de	la	llotja.	

Avui	en	un	estat	de	conservació	regular,	mantenint-se	dempeus	entre	disputes	sobre	
el	seu	futur.	El	2016	els	veïns	van	frenar	la	proposta	de	l’Ajuntament	i	dels	pescadors	
de	construir-hi	un	espai	de	restauració	en	favor	d’ubicar-hi	un	espai	d’ús	pedagògic	o	
comercial de productes del port que encara ara no s’ha dut a terme.

El	 cas	 de	 la	 Llotja	 vella	 del	 port	 és	 un	 exemple	més	 de	 com	 les	 instal·lacions	
dedicades	al	sector	primari	dins	les	ciutats	poden	generar	�����	sobre	el	seu	ús	
quan	queden	obsoletes	i	de	com	aquest	�����	ha	de	comptar	amb	la	participació	
pública	per	a	la	seva	solució.	

NDSM Amsterdam

NDSM	és	un	barri	del	districte	d’Amsterdam-Noord	d’Àmsterdam,	Països	Baixos,	
que	utilitza	des	dels	anys	noranta	les	estructures	industrials	de	l’antiga	companyia	de	
construcció	naval	Nederlandsche	Dok	en	Scheepsbouw	Maatschappij	(NDSM)	al	riu	
Ij,	per	a	�����	artístiques	com	residències,	tallers,	galeries	d’art	i	altres	recintes.

Sorgit	de	l’activitat	popular,	el	barri	ha	anat	adoptant	una	�����	molt	particular,	
que recicla i posa en valor el patrimoni històric de la zona imprimint-li una nova 
identitat.

D’anys	ençà,	però,	el	barri	s’ha	popularitzat	i	ha	tendit	a	l’elitització	i	la	disgregació	
pròpies i indefugibles de la globalització amb l’establiment d’empreses que volen 
tenir	una	personalitat	moderna	com	Red	Bull	i	MTV,	locals	d’oci	nocturns	i	hotels	de	
disseny.

NDSM	mostra	com	un	espai	antigament	 inhòspit	 i	allunyat	del	centre	urbà	pot	ser	
reapropiat	amb	noves	�����	 i	convertir-se	en	un	centre	neuràlgic	per	a	 la	vida	
social.

Llotja	vella	del	port,	Blanes.	Revista	Conèixer Catalunya

NDSM,	Àmsterdam.	Web	����	de	turisme	d’Àmsterdam	Iamsterdam



Puerto Madero

Puerto	Madero	és	un	dels	48	districtes	de	Buenos	Aires,	Argentina,	antigament	moll	
industrial ple de magatzems i sitges.

Als	anys	noranta	del	S.	XX,	les	autoritats	van	iniciar	un	procés	de	remodelació	del	
territori,	 assessorades	 precisament	 per	 l’Ajuntament	 de	Barcelona,	 coneguda	 en	
aquell moment per les vistoses reformes olímpiques.

El	 1994,	 els	 dipòsits	 es	 van	 convertir	 en	 establiments	 gastronòmics.	 Als	 pisos	
superiors	dels	����	industrials	s’hi	van	establir	����	i	apartaments	tipus	“loft”.	
El	1997	va	començar	un	procés	de	renovació	urbanística	de	gran	envergadura	amb	
l’obertura	d’avingudes	i	places	amb	instal·lacions	monumentals	i	grans	fonts.	El	ràpid	
desenvolupament	del	barri	va	fer	que	s’hi	instal·lessin	empreses	internacionals,	com	
la cadena World Trade Center, restaurants, clubs nocturns, etc., i el 1999 s’hi va 
construir	un	gran	casino.	Durant	el	S.	XXI	s’hi	han	erigit	grans	torres	residencials	de	
més	de	130	m	d’alçària,	 incloent-hi	 l’Alvear	Tower,	 la	més	alta	del	país,	de	239	m.	
El	barri	rep	un	gran	nombre	de	turismes	pel	que	s’hi	ubiquen	grans	hotels	com	un	
dissenyat	per	Philip	Starck,	un	Hilton,	etc.

Avui	en	dia,	el	metre	quadrat	al	barri	és	el	més	car	de	l’America	Llatina.

Docklands

A	Londres,	els	Docklands	formaven	part	del	port	de	Londres	i	als	anys	vuitanta	del	S.	
XX,	sota	la	presidència	de	Margaret	Thatcher,	es	va	designar	el	territori	com	a	“zona	
empresarial”,	on	les	empreses	estaven	exemptes	de	pagar	impostos.

Des	d’aleshores	s’ha	convertit	en	un	centre	����	i	residencial	de	luxe.	El	subbarri	
de	 Canary	 Wharf	 té	 els	 grups	 de	 gratacels	 més	 alts	 de	 Londres.	 Les	 antigues	
dàrsenes	han	sobreviscut	com	a	centres	d’esports	nàutics	 i	els	����	 industrials	
com	a	pisos	de	luxe.

Així,	 les	 antigues	 comunitats	 dels	Docklands	 han	 patit	 un	 procés	 d’expulsió	 que	
suposa	un	dels	casos	de	desigualtats	més	�����	del	Regne	Unit,	 ja	que	pisos	
executius	de	luxe	llinden	amb	habitatges	públics	en	estat	ruïnós.

Tots	dos	casos	constitueixen	exemples	d’urbanisme	posat	al	servei	del	capital	privat	
que	expulsa	de	 la	zona	els	habitants	 tradicionals	 i	erigeix	espais	sense	 identitat,	
reproduïbles a qualsevol part del món.

Puero	Madero,	Buenos	Aires	(Argentina).	Architours

Canary	Wharf,	Londres	(Regne	Unit),	Citiwalks
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Proposta: La platgeta, espai d’apropiació veïnal
El	projecte	La platgeta	consisteix	en	 la	 rehabilitació	 i	 transformació	de	�����	de	 l'actual	Llotja	
del	peix	de	Barcelona	i	del	Moll	dels	Pescadors	per	tal	de	convertir-los	en	un	espai	que	pugui	ser	
�����	pels	veïns	de	la	Barceloneta	per	a	diferent	tipus	d'activitats.

L'objectiu	del	projecte	és	el	d'oferir	un	espai	�������	atractiu	i	còmode	com	per	convertir-se	en	
un nou centre neuràlgic del barri, però prou polivalent com perquè siguin els seus usuaris els que li 
adjudiquin	el	seu	ús.	Així,	es	tracta	d'una	remodelació	de	�����	i	l'entorn	que	segueix	una	estratègia	
de	mínims,	assegurant	una	varietat	d'espais	exteriors,	interiors	i	intermedis	i	uns	serveis	bàsics	com	
l'emmagatzematge,	els	 lavabos,	 la	restauració	 i	 les	 instal·lacions	pertinents,	acompanyada	d'una	
proposta de mobiliari igualment versàtil.

El	 nom	 “la	 platgeta”	 correspon	 a	 com	 es	 coneix	 el	Moll	 dels	Pescadors	 entre	 els	 veïns	 de	 la	
Barceloneta. 

Visió	de	la	rambla	central	de	La platgeta des de la 
riba nord

Memòria justificativa i descriptiva
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Descripció

Arran	de	 la	 recerca	històrica	 i	 sociocultural	de	 la	Barceloneta	prèviament	exposada,	 la	
proposta de La platgeta	neix	de	 la	voluntat	de	preservar	els	valors	 identitaris	del	barri	
que	es	troben	en	risc	d'extinció	a	causa	dels	processos	de	�������	 i	de	privatització	
especialment	voraços	al	front	marítim	de	la	ciutat.	Aquesta	preservació	passa	pel	respecte	
pel	patrimoni	pesquer	i	obrer,	immaterial	i	construït	del	territori,	del	qual	�����	de	la	Llotja	
n'és	un	element	paradigmàtic;	per	la	cura	i	impuls	del	seu	teixit	social	i	també	pel	reforç	de	
la relació entre el barri i els molls que han estat històricament la raó de ser del territori i són 
actualment	d'accés	restringit.

La platgeta	neix	de	la	urgència	que	el	Moll	dels	Pescadors	sigui	un	espai	estimat	i	apropiat	
pels	veïns,	incorporant	al	barri	nous	espais	de	convivència,	d'intercanvi,	joc,	lleure	i	exercici	
dels drets fonamentals de la població.

Respecte pel patrimoni pesquer i obrer
Tenint	en	compte	que	l'actual	����	no	compleix	amb	les	normatives	vinculades	a	una	llotja	
del	peix	i	que	els	pescadors	reclamen	des	de	fa	anys	una	modernització	de	les	instal·lacions	
que	es	materialitzarà	en	un	nou	����	al	Moll	de	 les	Balears,	el	projecte	no	és	el	del	
disseny	d'una	nova	llotja	sinó	el	de	reutilitzar	l'espai	conferint-li	un	nou	ús.	L'estratègia	és	
la d'evitar l'abandonament i la substitució d'elements patrimonials que tenen una història 
humana	vinculada	 i,	per	 tant,	contribueixen	a	crear	una	consciència	de	 lloc;	però	 també	
la de prevenir la seva fossilització, repensant-ne nous usos adaptats a les necessitats 
canviants	del	barri	i	dels	seus	habitants.	En	aquest	sentit,	l'obertura	de	�����	i	del	moll	als	
veïns	és	indispensable	per	evitar	l'abandonament	i	la	destrucció	de	l'espai.

La	revalorització	de	�����	i	el	seu	entorn	es	proposa	seguint	unes	estratègies	que	sorgeixen	
de la recerca de la construcció actual i del barri:

-	 En	 primer	 lloc,	 es	 planteja	 una	 reforma	 que	 posa	 en	 valor	 la	 volumetria	 original	 de	
�����	formada	per	elements	de	planta	quadrada	i	octogonal.	Per	tal	de	subratllar	aquesta	
morfologia	tan	característica,	s'opta	paradoxalment	per	obrir	una	gran	rambla	en	diagonal	
a	la	part	central	de	�����	que	permet	veure	a	una	banda	el	���	dels	mòduls	en	tallar-los	
pel mig i, a l'altra banda, la forma, alçada i estructura original d'aquests en convertir-los 
en	volums	semiexempts.	També	es	respecta	en	tot	moment	la	planta	i	posició	dels	volums	
cúbics,	tot	i	que	es	juga	amb	la	seva	������	en	el	pla	vertical	convertint-los	en	espais	
tancats,	porxos,	patis	centrals	o	bancs.

-	A	més,	la	conservació	de	l'estructura	de	pilars	i	encavallades	i	de	les	cobertes	amb	9	facetes	
és	una	tàctica	primordial	per	al	manteniment	del	caràcter	de	�����	Les	encavallades	es	
revaloren	també	en	col·locar-les	de	manera	aïllada	com	a	pòrtics	meridional	i	septentrional	
de	 la	 rambla	 central	 i	 les	 cobertes,	 un	 dels	 components	 més	 peculiars	 de	 �����	
s'homenatgen amb la creació d'una torre - mirador que permet contemplar-les des de dalt.

-	Els	mòduls	de	doble	alçada	de	�����	original,	on	 s'hi	 realitzen	 les	 subhastes,	 s'han	
considerat	com	a	element	nuclear	de	 la	Llotja	 i	aquest	protagonisme	es	respecta	amb	el	
nou	disseny	que	converteix	un	dels	mòduls	alts	en	el	centre	d'una	de	 les	 façanes	de	 la	
rambla i en distribuïdor principal de la secció occidental de La platgeta.

Visió	de	La platgeta des del mirador
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-	Seguint	amb	la	voluntat	de	reconeixement	del	patrimoni	immaterial	de	la	Barceloneta,	s'ha	
tingut molt en compte un tret enormement característic del barri, molt lligat històricament als 
molls,	que	és	l'ocupació	horitzontal	de	l'espai	públic	o,	dit	d'una	altra	manera,	el	fet	de	fer	
vida	al	carrer.	Així,	tots	els	mòduls	de	la	proposta	estan	en	contacte	directe	amb	l'exterior,	
compten	amb	porxos	a	l'entrada	i	els	seus	tancaments	es	poden	obrir	de	tal	manera	que	el	
mòdul sigui visualment permeable quan es desitgi.

Per	tal	d'estimular	l'ocupació	de	l'espai	públic,	l'entorn	de	�����	s'ha	tractat	de	manera	que	
pugui	ser	un	espai	viscut	amb	les	estratègies	que	es	detallaran	més	endavant,	consistents	
en	mobiliari	i	arbrat	mòbil,	una	passarel·la	que	fa	de	passeig	i	molls	esglaonats	per	acostar-
se al mar.

Visió	de	la	rambla	central	de	La platgeta des de la 
riba sud
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- Un altre dels trets característics del barri i, especialment, de la 
Llotja	de	pescadors	actual,	és	 l'autoconstrucció	amb	 tècniques	
humils	i	materials	reciclats,	que	����	les	barraques	d'arreus	
de	pesca,	del	Somorrostro,	de	les	cases	de	bany,	els	xiringuitos	i	
que	s'han	anat	afegint	també	a	�����	de	la	Llotja	��	a	convertir-
lo	en	la	barreja	de	materials,	tècniques	i	etapes	constructives	que	
és	avui.	En	aquest	sentit,	 la	proposta	de	La platgeta reutilitza 
en	 la	mesura	del	possible	els	materials	existents	com	el	maó,	
la	xapa	ondulada	 i	 les	estructures	metàl·liques	 i	reprodueix	de	
manera	actualitzada	els	seus	 trets	més	modestos	 i	 industrials	
com	 els	 tancaments	 de	 vidre	 i	metall	 o	 només	metàl·lics,	 els	
paviments	de	 formigó.	La	xapa	d'acer	perforada	de	paraments	
verticals	i	cobertes	remet	a	les	xarxes	de	pesca	i	el	plàstic	blau	
dels	mobles	a	mida	 recorda	 les	caixes	de	peix,	dos	elements	
omnipresents	al	Moll	dels	Pescadors	i	al	pati	de	xarxers.	Tots	els	
materials	es	juxtaposen	i	barregen	per	tot	l'espai	en	un	collage	
que	recorda	el	de	�����	original.
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-	En	homenatge	als	famosos	quarts	de	pis,	abans	"cases	de	mig",	i	al	traçat	de	proporcions	
���	de	la	Barceloneta,	la	proposta	juga	amb	la	geometria	dels	mòduls,	deixant-los	sencers,	
dividint-los	per	la	meitat,	deixant-los	plens	o	buidant-los,	per	aconseguir	diferents	espais,	
adaptables a usos diversos.

-	La	proposta	emfatitza	també	la	relació	de	�����	amb	la	resta	del	patrimoni	construït	del	
Moll	dels	Pescadors	i	el	posa	en	valor.	La	passarel·la	exterior	traça	un	recorregut	del	carrer	
Escar	��	a	 les	ribes	del	moll	que,	si	es	segueix,	obliga	a	envoltar	 la	Torre	del	rellotge	 i	
culmina	al	pati	dels	xarxers,	reivindicant	així	l'existència	i	la	bellesa	d'aquests	elements.	La	
relació	de	�����	amb	el	pati	de	xarxers	s'accentua	també	d'altres	maneres.	Primerament,	
amb	una	obertura	de	 la	barrera	que	suposa	 la	 línia	de	casetes	que	 limita	amb	el	terreny	
de	 l'antiga	Llotja,	per	mitjà	de	suprimir	3	de	 les	casetes	 i	 fer-hi	un	pas	amb	una	 rampa,	
i	 la	creació	d'escales	a	banda	 i	banda.	En	segon	 lloc,	 la	creació	d'una	 façana	porxada	
encarada	cap	a	les	casetes	de	xarxers	genera	una	segona	rambla	que	connecta	el	carrer	
amb	la	riba	sud	del	moll	i	connecta	�����	amb	el	pati.	Finalment,	la	ubicació	del	mirador	
permet	contemplar	el	pati	de	xarxers	des	de	dalt,	un	espectacle	especialment	bonic	quan	
els	pescadors	jubilats	estenen	les	xarxes.

Visió	de	la	rambla	secundària	de	La platgeta, vora 
les	casetes	de	xarxers,	des	de	la	riba	sud
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Cura i impuls del teixit social

Com	s'ha	demostrat,	la	Barceloneta	té	un	passat	cooperativista	destacable	i	actualment,	
tot	i	la	fuga	de	veïns,	continua	comptant	amb	un	ric	teixit	associatiu	que	s'ha	de	cuidar	
i estimular perquè no desaparegui. Per aquest motiu, l'urbanisme ha de permetre 
espais	físics	per	a	la	vida	pública	però	sense	condicionar-la.	També	ha	de	valorar	les	
necessitats	del	barri	a	petita	escala	i	no	tant	el	seu	encaix	en	el	gran	projecte	urbà.	En	
altres	paraules,	 calen	espais	 "de	possibilitat"	que	permetin	 la	������	�����	
de	 la	 seva	�����	mitjançant	 la	 vivència.	Així,	 La	 platgeta,	 amb	 el	 seu	 disseny	
polivalent,	és	un	 "espai	possible",	obert	a	 l'apropiació	veïnal.	Es	 tracta	d'albergar	en	
un	nou	entorn,	paral·lelament	a	 les	millores	en	 l'espai	 físic,	activitats	adreçades	a	 la	
comunitat	que	millorin	l'experiència	de	l'entorn	habitat,	teixint	i	enfortint	xarxes	de	relació	
que	 singularitzen	 el	 territori.	 L'objectiu	 és	 el	 d'aconseguir	 una	 comunitat	 enfortida,	
������	i	compromesa	amb	la	preservació	del	barri.

Per tal que l'espai de La platgeta	 sigui	un	escenari	d'apropiació	es	 segueixen	 les	
següents	estratègies:

-	Com	ha	estat	explicat,	el	disseny	de	�����	i	de	l'entorn	garanteixen	una	habitabilitat	
i	ofereixen	una	pluralitat	d'espais	exteriors,	interiors	i	intermedis,	perquè	s'hi	puguin	dur	
a terme diferents tipus d'activitats. Les associacions presents al barri i les festivitats 
populars	que	podrien	 fer	ús	de	 l'espai	han	estat	 relacionades	en	 capítols	anteriors.	
A	 banda	 dels	 actes	 associats	 a	 aquestes	 celebracions,	 seguint	 la	 recerca	 sobre	 la	
utilització que s'ha fet en altres indrets d'apropiació veïnal, La platgeta podria acollir;

1.	Mercats	de	productes	alimentaris	o	altres	en	interior	i/o	exterior
2. Fires de petit i mig format (d'artesans, de comerciants i/o associacions de barri) en 
interior	i/o	exterior
3.	Exposicions	en	interior	i/o	exterior
4.	Activitats	infantils:	tallers	i	activitats	educatives	en	interior	i/o	exterior
5. Concerts de petit format en interior
6.	Concerts	de	mitjà	o	gran	format	en	exterior
7.	Cinema	a	l'aire	lliure
8.	Activitats	esportives	a	l'exterior
9.	Activitats	socioculturals	diverses	en	interior	i/o	exterior
10.	Circ	en	interior	i/o	exterior
11.	Teatre	en	interior	i/o	exterior
12.	Esdeveniments	de	restauració	en	interior	i/o	exterior
13.	Espai	permanent	amb	mobiliari	mòbil	interior	i	exterior

Exemples	de	possibles	activitats:	restauració	i	mercats	o	���	(a	l’esquerra);	classes,	tallers,	reunions,	etc.	(a	la	dreta)

Serveis

Espais	intermedis	interior	-	exterior

Espais	porxats

Espais	interiors
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Vista	de	l’interior	de	l’espai	proposat	com	a	mercat

Vista	interior	d’un	espai	proposat	com	a	aula
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-	Perquè	aquests	espais	aconsegueixin	la	polivalència	desitjada,	el	sistema	de	tancaments	
permet	que	siguin	recintes	tancats	o	totalment	permeables	interior	/	exterior.	Així	mateix,	en	
la	zona	d'aules,	les	fusteries	permeten	crear	3	espais	aïllats,	o	totalment	connectats.

-	El	mobiliari,	 tant	a	mida	com	 industrial,	 també	participa	del	 joc	d'adaptabilitat	 total	dels	
espais.	El	mobiliari	a	mida,	pensat	per	recordar	l'amuntegament	de	caixes	blaves	per	al	peix	
que	poblen	actualment	la	Llotja,	té	unes	mides	que	permeten	utilitzar-lo	com	a	seient,	taula,	
prestatgeria	o	graderia,	segons	la	posició.	La	seva	forma	també	permet	que	es	combini	i	
amuntegui	de	manera	lliure	per	a	compondre	altres	estructures	i	possibilitar	així	el	joc.	El	
mobiliari industrial, lleuger i plegable per poder ser transportat i emmagatzemat quan calgui 
i	que	evoca	directament	 la	platja,	 també	està	pensat	perquè	siguin	els	usuaris	els	qui	el	
col·loquin	allà	on	sigui	més	convenient	per	a	cada	ocasió.	Taules	altes	 i	baixes,	cadires,	
tamborets, gandules i para-sols es poden distribuir lliurement per apropiar-se de l'espai 
com	es	vulgui.	Les	oliveres	en	test	de	viver	també	es	poden	reubicar	de	manera	puntual.

- Finalment, perquè La platgeta sigui un espai per a tothom, s'ha tingut en compte en tot 
moment	 l'accessibilitat	absoluta	de	 l'espai.	Com	a	mesura	més	destacada,	els	desnivells	
originals	de	�����	s'han	eliminat,	per	això,	s'ha	hagut	de	fer	una	rampa	per	poder	accedir	
al	pati	de	xarxers.	Per	altra	banda,	la	passarel·la	exterior	està	enrasada	amb	la	resta	del	
paviment i s'acosta al mar perquè les persones amb mobilitat reduïda es puguin acostar a 
la	riba	el	màxim	possible.	El	mirador	compta	amb	un	ascensor	accessible.

Xiringuitos	de	la	Barceloneta	als	vuitanta,	Arxiu	
municipal	del	districte	de	Ciutat	Vella
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Reforç de la relació barri - molls

La relació entre la Barceloneta i el mar ha estat sempre un vincle inherent del barri, però 
actualment,	la	privatització	dels	molls	i	la	sobreocupació	turística	de	la	platja	suposen	una	
barrera	entre	els	veïns	 i	el	front	marítim.	Per	això,	cal	dinamitzar	 la	relació	entre	el	port	 i	
els	ciutadans	 fent	que	els	molls	siguin	més	permeables	amb	 la	seva	obertura	al	públic	 i	
�������	les	activitats	de	manera	que	es	provoquin	nous	desplaçaments	i	relacions,	que	
són	els	que	aniran	 teixint-hi	una	constel·lació	d'espais	viscuts.	Aquestes	activitats	s'han	
de	dirigir	al	barri	per	tal	d'evitar	que	el	Port	Vell	continuï	essent	un	espai	de	producció	de	
paisatges	per	al	consum	visual	i	evitar	així	la	sobresaturació	turística.

-	L'estratègia	més	evident	de	 la	proposta	de	La platgeta en referència al reforç de la 
relació	entre	el	barri	de	la	Barceloneta	i	els	molls	és	l'orientació	de	l'espai	en	una	diagonal	
amb	un	extrem	encarat	a	la	façana	del	barri,	al	passeig	de	Joan	de	Borbó,	i	l'altre	extrem	
mirant	cap	al	Moll	de	Balears,	on	 feinegen	els	pescadors.	Aquesta	diagonal	s'evidencia	
amb la rambla central.

-	A	banda	d'aquesta	orientació	diagonal	Barceloneta	-	pesca,	els	paraments	verticals	de	
�����	 i	 les	gelosies	de	fusta	estan	posicionats	 i	amb	els	 llistons	orientats	de	tal	manera	
que	�����	sembla	completament	opac	vist	des	d'un	determinat	angle	i	obert	gairebé	del	
tot	cap	a	l'exterior	vist	des	d'un	altre.	Les	vistes	i	la	visibilitat	de	l'interior	des	de	l'exterior	
que	es	volen	evitar	són	les	de	l'urbanisme	liberal	dels	anys	noranta,	pensat	per	al	turisme	
i la inversió estrangera, materialitzat en el CC. Maremagnum i la rambla del Mar al Moll 
de	la	Fusta	i	el	World	Trade	Center	al	Moll	d'Espanya.	A	l'Est,	s'evita	la	vista	de	la	marina	
de	luxe	en	la	forma	d'unes	drassanes	de	manteniment	de	superiots	al	Moll	nou.	Les	vistes	
que	�����	privilegia	mitjançant	 la	seva	orientació,	obertures	 i	orientació	de	 les	gelosies	
són les de la façana de la Barceloneta i l'activitat pesquera al Moll de Balears i al Moll dels 
Pescadors.
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Vista	de	les	gelosies	en	un	dels	mòduls	de	doble	alçada	des	del	
Moll	de	les	Balears.	Visió	gairebé	total	de	l’interior Vista	de	les	gelosies	a	la	rambla	central	des	del	Moll	d’Espanya.	

Visió	nul·la	de	l’interior

-	A	més,	l'exterior	està	especialment	pensat	perquè	sigui	un	espai	utilitzat	més,	al	mateix	nivell	
d'importància	que	l'interior.	Això	s'aconsegueix	amb	la	construcció	d'una	gran	passarel·la	
que	recorda	els	molls	de	fusta	i	les	passarel·les	d'accés	a	les	embarcacions,	que	condueix	
al	carrer,	a	les	ribes,	a	la	Torre	del	Rellotge	i	al	pati	de	xarxers;	amb	l'esglaonament	dels	
molls	per	poder	acostar-se	 i	 tocar	el	mar;	 i	amb	 l'obertura	de	�����	cap	a	 l'exterior	per	
mitjà	dels	tancaments,	els	porxos,	les	rambles	i	patis	centrals.	La	direccionalitat	dels	porxos	
a	 la	banda	Est,	per	exemple,	crea	un	passeig	que	 limita	amb	 les	casetes	de	xarxers.	La	
dels	mitjos	mòduls	de	 la	banda	Oest	connecta	amb	 l'esplanada	de	 la	Torre	del	Rellotge,	
immergint	així	aquesta	construcció	en	l'espai	de La platgeta.

- La proposta reivindica doncs la concessió de tot el Moll dels Pescadors als veïns i denuncia 
la	cessió	dels	molls	del	Port	Vell,	especialment	el	de	la	Barceloneta	i	el	de	Pescadors	a	la	
marina	de	 luxe.	En	un	pla	 ideal,	 la	realització	d'aquest	espai	comportaria	 l'enderroc	dels	
����	del	One	Ocean	Club	i	la	desaparició	dels	superiots	que	impedeixen	actualment	la	
vista al mar i privatitzen tota la línia de la riba oriental de la Barceloneta.
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Vista	d’una	de	les	rambles	secundàries	de	La platgeta, entre la zona de 
restauració i la Torre del rellotge
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Il·luminació

L'aspecte	més	destacat	de	la	il·luminació	de	l'espai	és	la	integració	de	tires	de	llum	LED	
que	ressegueixen	les	formes	bàsiques	de	�����	l'alçat	dels	mòduls	en	la	façana	tallada	
de la rambla, la forma octogonal en els mòduls de doble alçada i la torre, i el perímetre 
quadrat dels antics cubs.

Per altra banda, la lluminària suspesa de les aules i del mòdul distribuïdor recorda les 
formes	de	 la	passarel·la	exterior,	 relacionant	 interior	 i	exterior	 i,	en	el	cas	de	 les	aules,	
accentua la possible continuïtat de l'espai.

La	resta	de	lluminàries	suggereixen	el	passat	industrial	de	�����	o,	als	banys,	reprodueixen	
el món mariner.

A	 l'exterior,	 l'estratègia	 seguida	 ha	 estat	 la	 d'oferir	 una	 il·luminació	 de	mínims	 que	 no	
destorbi	 la	foscor	de	 la	nit.	La	passarel·la	es	ressegueix	amb	una	 línia	de	 llum	LED	que	
guia	el	caminant	i	al	paviment	s'hi	instal·len	lluminàries	encastades	que	reprodueixen,	com	
si l'emmirallessin, el cel estrellat en honor a la navegació astronòmica.

Rambla central, de nit



Breu comentari sobre les estructures i els sistemes constructius
El	projecte	de	La platgeta	no	����	les	estructures	existents	a	l’actual	����	de	la	Llotja,	
explicades	al	capítol	“L����	de	la	Llotja	del	peix	de	Barcelona.	Estudi	previ”(pàg.	50).

Les	úniques	intervencions	estructurals	consisteixen	en	la	supressió	d’alguns	d’aquests	pilars	
i	sistemes	de	coberta,	així	com	el	tall	o	recol·locació	de	determinades	bigues	encavallades,	
com	s’explica	en	la	planimetria.	

Els	únics	sistemes	estructurals	afegits	són	les	escales	per	accedir	a	les	galeries	del	primer	
pis	(plànol	13),	així	com	la	coberta	del	mirador.	Aquesta	última	consisteix	en	una	estructura	
de	biguetes	d’acer	(segons	plànol	06)	sobre	la	qual	s’hi	col·loquen	panells	enreixats	acabats	
amb	xarxa	perforada	d’acer.	

A	 l’exterior,	 la	passarel·la	de	fusta	té	un	tram	en	voladís	a	 la	riba	nord	 i	un	altre	a	 la	sud.	Aquest	
voladís	es	suportaria	recolzant	l’estructura	d’acer	inferior	de	la	passarel·la	al	mur	vertical	del	moll	alb	
bigues d’acer en esquadra.  Plànol d’enderrocaments i obra nova on es veuen els pilars suprimits.

Memòria constructiva
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119 i 10876

12 13 14 15 16

COBERTES	1.	Xapa	d’acer		perforada	5	mm	format	xarxa	2.	Xapa	d’acer	perforada	en	blanc		3.	Xapa	ondulada	d’alumini	en	gris.	PARAMENTS VERTICALS INTERIOR / EXTERIOR	4.	Vidre	de	seguretat	amb	
cablejat	d’acer	intern.	5.	Fusta	de	teca.	6.	Maó	en	posició	vertical	acabat	amb	pintura	blanca.	7.	Xapa	ondulada	d’alumini	en	blau.	8.	Rajola	ceràmica	Puzle	de	Mutina.	9.	Maó	de	ceràmica	acabat	vist	amb	trama	

de	maons	de	vidre	incolor	Poesia.	10.	Maó	de	ceràmica	acabat	vist	amb	trama	de	maons	esmaltats	en	blau.	11.	Xapa	ondulada	d’alumini	en	blanc.	PASSAREL·LA 12.	Xapa	d’acer	corten	de	5mm	13.	Llistons	de	
teca	per	a	exterior.	PAVIMENTS	14.	Microciment.15.	Rajola	de	formigó	amb	relleu	de	pastilles.	16.	Malla	de	Flexibrick	amb	diferents	densitats	i	estesa	de	gespa.	

Fitxa	de	materials



1 2 3 4 5

8 976

10 11 12

MOBILIARI	1.	Taula	baixa	Dinghy.	2.	Taula	alta	Dinghy.	3.	Cadira	Crew.	4.	Tamboret	alt	Ris.	5.	
Gandula	Barlovento.	6.Gandula	Genois.	Tot	de	Dvelas.	7.	Parasol	Ombre.	8.	Prestatgeria	modular	
alumini. 9. Mobiliari d’emmagatzematge. 

JARDINERIA 10. Olivera amb test de viver. 11. Joncs. 12. Gespa.

Fitxa	de	mobiliari	i	jardineria
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LLUMINÀRIES	INTERIOR	1.	Lluminària	de	sostre	LED	Bcn	Grin	Down	amb	estructura	d’alumini	 lacat	en	
blanc.	2.	Lluminària	de	suspensió	modular	amb	es	tructura	d’alumini	lacada	en	blanc	Wave	d’Intralighting.	3.	
Focus	downlight	LED	extraplà	encastat	a	sostre.		4.	Aplic	de	paret	Dioscuri	d’Artemide.	Cos	d’alumini	lacat	
en	blanc.	5.	Tira	de	llum	LED	per	a	façana,	plataformes	i	passarel·la.

LLUMINÀRIES	EXTERIOR	6.	Focus	de	paviment	exteriors	IP67.	

3 4 521

5 6

Fitxa	d’il·luminació



PROCÉS DE 
TREBALL
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Procés	de	treball
El	procés	de	treball	ha	consistit	en	les	següents	fases:	

1. Consecució	dels	plànols	de	�����	original	a	l’Arxiu	del	Port	de	Barcelona.	Es	mostren	
al capítol L’edifici de la Llotja del peix de Barcelona, estudi previ.

2. Diverses	visites	a	l’espai.	Veure	el	reportatge	�����	a	L’edifici de la Llotja del peix 
de Barcelona, estudi previ.

 
3.	 Entrevista	 a	 un	 membre	 destacat	 de	 la	 Confraria	 de	 pescadors	 de	 Barcelona.	 Es	

comenta a La Barceloneta avui. 

4. Recerca	 documental.	Veure	 la	Memòria ������� i la ������ per al llistat 
detallat de les fonts usades. 

5. Anàlisi	espacial	de	l’entorn.	Es	mostren	esbossos	a	continuació.	

6. Estudi	compositiu	de	�����	Es	mostren	esquemes	a	continuació.

7.	 Maqueta	de	 treball	per	entendre	els	desnivells	de	�����	Es	mostren	������	a	
continuació.

8. Fase de generació d’idees i la seva representació en esbossos, plànols i maquetes 
digitals.	Es	mostren	a	continuació.

9. Anàlisi	dels	punts	en	comú	de	les	idees	generades	i	valoració	dels	mes	adients	a	seguir.

10. Consecució	de	la	idea	���	i	evolució	��	al	resultat	���

Portada	del	projecte	per	a	la	construcció	de	la	Llotja,	
1967.	Arxiu	del	Port Una	de	les	entrades	a	la	Llotja.	�����	pròpia
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5. Anàlisi espacial de l’entorn

De la idea inicial de connectar millor el Moll dels Pescadors amb 
la	resta	de	Ciutat	Vella	mitjançant,	per	exemple,	una	extensió	de	
la	Rambla	de	Mar	��	el	moll,	s’arriba	a	la	conclusió	de	que	l’espai	
ja	pateix	prou	saturació	turística	i	el	seu	disseny	ha	de	plantejar-
se a nivell d’equipament de barri. 

S’estudien	 aleshores	 les	 vies	 de	 connexió	 amb	 el	 barri	
(principalment	 a	 través	 del	 carrer	 de	 l’Escar)	 i	 es	 planteja	
l’enderrocament	dels	����	destinats	a	la	marina	de	luxe	al	Moll	
de	la	Barceloneta	i	l’expulsió	dels	superiots	d’aquest	moll	i	el	dels	
Pescadors. 
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�����������������

De	 l’anàlisi	 compositiva	 de	 la	 Llotja	 resulta	 fàcil	 veure	 que	 està	
plantejada	com	una	xarxa	de	mòduls	octogonals	que	forma	espais	
quadrats en planta en els seus buits. La doble alçada dels mòduls 
centrals,	on	es	fa	la	venda	del	peix,	dóna	protagonisme	i	notorietat	
a l’activitat de la subhasta.
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7. Maqueta de treball

Els	desnivells	de	�����	provoquen	també	diferències	d’alçada	en	
els mòduls que es fan difícils de copsar en planta. Per aquest motiu 
es genera una maqueta dels desnivells que permet veure com 
afecten	la	������	de	l’espai	interior	de	la	Llotja.	També	es	fa	
una	maqueta	digital	de	�����	a	continuació.	
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8. Fase de generació d’idees

La generació d’idees passa per diversos estadis. 

En	primer	lloc,	es	parteix	de	repensar	l’espai	des	del	programa	funcional	plantejat.	Un	enfocament	que	no	dóna	massa	resultats	ja	
que	plantejar	un	programa	funcional	����	va	en	contra	del	concepte	de	l’espai	d’apropiació	veïnal.	

Es	fa	també	una	aproximació	al	disseny	a	partir	dels	materials	presents	a	�����	o	dels	seus	elements	singulars.	Tot	i	que	ajuda	a	
����	una	estètica,	no	aporta	massa	en	termes	de	composició	espacial

Seguidament,	s’esbossen	diverses	idees	en	planta	però	dissenyar	només	en	planta	limita	molt	les	possibilitats	del	disseny	ja	que	no	
ajuda	a	integrar	les	diferències	d’alçàries	o	la	visió	en		alçat	de	la	retícula	de	pilars.	

El	pas	següent,	obviament,	és	dissenyar	en	tres	dimensions.	Etapa	en	la	qual	també	s’investiguen	les	possibilitats	de	dissenyar	des	
d’elements concrets, com els cubs, els tancaments, les grades, etc. 

Aproximació	des	del	programa	funcional	
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Aproximació	des	del	programa	funcional	
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Aproximació	des	dels	materials	o	altres	elements	singulars



115

Aproximació	des	dels	materials	o	altres	elements	singulars
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Esbossos	de	disseny	en	plantaEsbossos	de	disseny	en	planta
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Esbossos	de	disseny	en	planta
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Esbossos	de	disseny	en	planta
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Esbossos	de	disseny	en	planta
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Disseny	en	tres	dimensions
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Disseny	en	tres	dimensions
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Disseny	en	tres	dimensions
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Disseny	en	tres	dimensions
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Disseny	 en	 tres	 dimensions	 des	 d’elements	 singulars:	 una	 segona	 pell	 per	 als	
octagons
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Disseny	 en	 tres	 dimensions	 des	 d’elements	 singulars:	
tancaments, font central, grades, els cubs
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9 i 10. Anàlisi dels punts en comú de les idees generades 
���������������

De	 la	 fase	 de	 recerca	 del	 disseny	 s’observen	 punts	 en	
comú	evidents:

• L’orientació diagonal façana de la Barceloneta - Moll de 
les Balears de totes les propostes.

• El	tancament	de	�����	cap	a	la	marina	de	luxe	i	cap	a	
les vistes dels superiots i el turisme cap a l’Oest.

• La voluntat d’incloure algun tipus de mirador.
• El	manteniment	de	la	forma	d’octàgons	i	cubs.
• L’estabilitat dels materials emprats, inspirats en les 

preexistències.
• La sobre complicació de l’espai que suposen les rampes 

i escales per salvar els desnivells.
• La saturació visual que suposa la retícula de pilars.

Tenint aquests, i altres, punts en compte, s’arriba a la 
conclusió de la necessitat d’accentuar aquesta diagonal 
que	materialitza	el	concepte	polític	de	�����	 (	de	rebuig	
a les actuacions urbanístiques que han tingut lloc a la 
Barceloneta)	i	s’obre	una	gran	rambla	al	centre;	es	manté	
el	 joc	 visual	 de	 i	 des	 de	 l’entorn	 amb	 les	 gelosies	 de	
fusta;	 es	 dissenya	 un	mirador	 al	mòdul	 aïllat;	 s’eliminen	
completament els desnivells...

I	a	partir	d’aquí	es	genera	una	maqueta	visual	per	 jugar	
amb	el	disseny	i	arribar	al	resultat	���	



128Fons	�����	popular	de	la	Barceloneta

PLANIMETRIA



00 Situació i emplaçament
01	Estat	original	(1974)
02	Enderroc	i	obra	nova
03	Planta	de	cotes	i	superfícies
04	Entorn
05 Planta de materials i mobiliari
06 Planta primer pis
07	Planta	cobertes
08	Alçats	a	i	b
09	Alçats	c	i	d
10	Alçats	e	i	f
11 Planta distribuïdor
12	Alçats	distribuïdor
13	Detall	escala
14 Detall tancament aula
15 Mòduls cuina
16 Mobiliari a mida
17	Instal·lacions	-	Sanejament
18	Instal·lacions	-	Fontaneria
19	Instal·lacions	-	Ventilació
20	Instal·lacions	-	Baixa	tensió
21	Instal·lacions	-	Il·luminació
22	Instal·lacions	-	Comunicació
23	Instal·lacions	-	Antincendis
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D’AMIDAMENTS



RESUM DE PRESSUPOST
La platgeta                                                     

CAPITOL RESUM

00 ACTUACIONS PRÈVIES...........................................................................................................................

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 0,00

21,00% I.V.A..................................................................... 0,00

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 0,00

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 0,00

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de ZERO  EUROS

Barcelona, a 10 de febrer de 2020.

Escola Massana                                     Marta Peret Interiors SL                        
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18 CONTROL DE QUALITAT.........................................................................................................................
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AMIDAMENTS
La platgeta                                                     

CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 00 ACTUACIONS PRÈVIES                                              

AP01         u   Actuacions prèvies                                              

Inclou, sempre que sigui necessari, desconnexió d'escomeses (audiovi-
suals, elèctriques; de fontaneria, gas i sanejament si intervenen); treballs de
camp, assajos i informes tals com cales d'inspecció si necessàries; presa
de mostres i assaigs per a estudi de patologies; actes i informes sobre pa-
tologies; equipament tal com embalatges i proteccions i el seu transport; en-
cofrats, estintolaments i cintres tant d’elements verticals com horitzontals i
escales; bastides i maquinària d'elevació; estabilitzadors de façana; bai-
xants de runa per a abocament de residus; proteccions provisionals de vore-
res, façanes i coberta; i treballs arqueològics si s’escau.

1,00

1,00

AP02         u   Escomeses obra                                                  

Instal·lació d'escomeses temporals per als treballs de rehabilitació, tals
com fontaneria, sanejament, baixa tensió i il·luminació. Inclou equipaments
d'extracció en cas que sigui necessari. Inclou equipaments sanitaris i elèc-
trics provisionals. Inclou mà d'obra.

1,00
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CAPITOL 01 DEMOLICIONS                                                     

DLM          m2 Mur de fàbrica                                                  

Demolició per a recuperació de mur de fàbrica de maó ceràmic massís,
amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

250,00

DLF          m2 Moll de formigó                                                 

Demolició de llosa massissa de formigó armat de fins a 20 cm de cantell to-
tal, amb retroexcavadora amb martell picador, previ aixecat del paviment i la
seva base, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu no inclou l'ai-
xecat del paviment.

300,00

DFL          m2 Façana lleugera de xapa metàl·lica i vidre                      

Desmuntatge de tancament de façana simple format per panell de xapa d'a-
cer o vidre amb perfil d'acer, mantenint les estructures auxiliars, amb mitjans
manuals, sense deteriorar els elements als quals està subjecte, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

250,00

DPA          u   Pilars acer                                                     

Desmuntatge de pilar metàl·lic, format per peces simples de perfil d'acer la-
minat IPN 140 i 240r, de fins a 3 m i 6 m de longitud mitja, amb equip de oxi-
tall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

38,00

DEA          u   Desmuntatge i tall encavallades d'acer                          

Desmuntatge i tall de biga encavallada d'acer formada per peces simples
de perfils  laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra. El preu
inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge

20,00

DPM          m2 Desmuntatge de mampara                                          

Desmuntatge de mampara separadora cega formada per panells d'acer,
alumini, fusta, PVC o similar, amb mitjans manuals, sense deteriorar els
elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió
o contenidor.

120,00

DLC          u   Desmuntatge fusteria exterior                                   

Desmuntatge de fulla de fusteria d'acer o de qualsevol tipus s ituada en faça-
na, de més de 6 m² de superfície, amb mitjans manuals, sense deteriorar
els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre
camió o contenidor.

6,00

DLP          u   Desmuntatge fusteria interior                                   

Aixecat de porta interior metàl·lica o de qualsevol altre tipus, amb mitjans
manuals, sense deteriorar el parament al que està subjecta, i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor. El preu inclou l'aixecat de les fulles, dels
marcs, dels tapajunts i de les ferramentes.

16,00



AMIDAMENTS
La platgeta                                                     

CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

DQT          m2 Desmuntatge cobertes lleugeres                                  

Demolició d'estructura metàl·lica lleugera autoportant de coberta inclinada
folrada amb xapa metàl·lica, amb equip de oxitall, sense afectar a l'estabilitat
dels elements constructius sobre els quals es dóna suport, i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor.

940,00

DRS          m2 Paviment de formigó                                             

Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles de ciment,
amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus,
i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el picat del mate-
rial d'unió adherit al suport, però no inclou la demolició de la base suport.

2.100,00

DRT          m2 Fals sostre de lamel·les                                        

Demolició de fals sostre enregistrable de lamel·les metàl·liques, situat a
una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els ele-
ments constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o
contenidor. El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de subjec-
ció, de les falses bigues i dels acabats.

435,00

DRF          m2 Eliminació d'enlluït interior                                   

Eliminació d'enlluït o estuc de calç i del seu esquerdejat base, aplicat sobre
parament vertical interior de fins a 3 m d'altura, amb mitjans manuals, sense
deteriorar la superfície suport, que quedarà al descobert i preparada per al
seu posterior revestiment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

100,00

DRA          m2 Eliminació d'enrajolat                                          

Demolició d'enrajolat de rajola de València, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el picat del material d'unió
adherit al suport.

80,00

DE           m   Escala                                                          

Aixecat d'esglaó de formigó prefabricat, amb mitjans manuals  i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor.

12,00

DSM          u   Aparells sanitaris                                              

Desmuntatge de lavabo, inodor o aigüera, incloent accessoris,  amb mitjans
manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals
pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu in-
clou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les con-
duccions connectades a l'element.

19,00

DSC          m   Mobiliari cuina                                                 

Desmuntatge de conjunt de mobiliari de cuina, amb mitjans manuals, sen-
se afectar a l'estabilitat dels elements resistents als quals puguin estar
units, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmun-
tatge dels accessoris.

35,00
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DMX          m2 Paviment exterior de formigó                                    

Demolició de paviment exterior de formigó en massa, mitjançant retroexca-
vadora amb martell picador, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
El preu no inclou la demolició de la base suport.

9.200,00



AMIDAMENTS
La platgeta                                                     

CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 02 ANIVELLAMENTS                                                   

ANS          m2 Solera de formigó                                               

Solera de formigó en massa de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó
HM-15/B/20/I fabricat en central i abocament des de camió, estès i vibrat ma-
nual mitjançant regla vibrant, sense tractament de la seva superfície amb
junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant.
Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de
juntes de retracció. Inclou la base de la solera. Inclou mà d'obra.

1.955,00
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CAPITOL 03 ESTRUCTURES I FORJATS                                           

EN           m2 Llosa de formigó armada                                         

Llosa massissa de formigó armat, horitzontal, cantell 15 cm, realitzada amb
formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb bomba, i acer
UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 21 kg/m²; malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, com a
malla superior. Inclús nervis i cèrcols perimetrals de planta i buits, filferro de
lligar, separadors, aplicació de líquid desencofrant. El preu inclou l'elabora-
ció de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el
muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra.

700,00

EAT          m2 Estructura metàl·lica plataforma mirador                        

Estructura metàl·lica lleugera autoportant, sobre espai habitable formada
per acer UNE-EN 10162 S235JRC, en perfils conformats en fred de les sè-
ries L, U, C o Z, acabat galvanitzat, amb una quantia d'acer de 5 kg/m². El
preu inclou els cargols, els talls, les escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge. Inclou mà d'obra.

145,00

EBA          m2 Estructura biguetes acer                                        

Forjat de 15 compost de: biguetes d'acer laminat en calent UNE-EN 10025
S275JR, en perfils simples, IPE 80; El preu inclou l'elaboració de la ferralla
(tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial, el muntatge en el
lloc definitiu de la seva col·locació en obra, les soldadures, els talls, les es-
capçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge. Inclou mà d'obra.

75,00
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CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 04 FAÇANES                                                         

FFX          m2 Full exterior de façana de maó ceràmic i de vidre               

Full exterior de façana, amb suport parcial sobre el forjat, de 12 cm d'espes-
sor, de fàbrica de maó ceràmic cara vista, color vermell, 28x13,5x5 cm, i maó
de vidre incolor,28x13,5x5 cm formant entramat, amb junts horitzontals de 5
mm d'espessor i junts verticals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, re-
buda amb morter de ciment industrial, color gris, M-7,5, subministrat a gra-
nel. Revestiment dels pilars amb maons tallats, col·locats amb morter d'alta
adherència. Llinda de fàbrica armada de maons cara vista tallats, aparell a
plec; muntatge i desmuntatge d'estintolament. Inclou mà d'obra.

81,00

FFXE         m2 Full exterior de façana de maó ceràmic i esmaltat               

Full exterior de façana,  de 12 cm d'espessor + 12 cm amb cambra d'aire in-
termitja, amb suport parcial sobre el forjat de fàbrica de maó ceràmic cara
vista, color vermell, 28x13,5x5 cm, i maó esmaltat en blau de 28x13,5x5 cm
formant entramat, amb junts horitzontals de 5 mm d'espessor i junts verti-
cals de 10 mm d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment
industrial, color gris, M-7,5, subministrat a granel. Revestiment dels pilars
amb maons tallats, col·locats amb morter d'alta adherència. Llinda de fàbri-
ca armada de maons cara vista tallats, aparell a plec; muntatge i desmuntat-
ge d'estintolament. Inclou mà d'obra.

140,00

FFB          m2 Full exterior de façana amb maó vertical pintat                 

Full exterior de façana, amb suport parcial sobre el forjat, d'entre 12 i 20 cm
d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic cara vista, pintat en blanc, 28x13,5x5
cm, amb junts horitzontals de 5 mm d'espessor i junts verticals de 10 mm
d'espessor, junt renfonsada, rebuda amb morter de ciment industrial, color
gris, M-7,5, subministrat a granel; muntatge i desmuntatge d'estintolament.
Inclou mà d'obra.

124,00

FLA          m2 Façana simple de panell d'acer perforat                         

Tancament de façana simple format per panells de xapa perforada d'acer
S320 GD galvanitzat de 0,6 mm espessor i 30 mm altura de cresta, acabat
en blanc. Inclou mà d'obra.

266,00

FUO          m2 Tancament envidrat amb perfils d'acer                           

Tancament envidrat sense perfils verticals, gamma mitja, de 5 m de longitud
i 1,40 m d'altura total, amb perfil superior i perfil inferior lacat color blanc, d'a-
lumini i fulles lliscants i abatibles, de vidre incolor trempat de seguretat, de 8
mm d'espessor, amb els cantells polits. Inclús junts, cargolam d'acer inoxi-
dable, gomes, estores, tirador metàl·lic, joc d'acabats laterals lacat color
blanc i pinces de subjecció de fulles. Inclou mà d'obra.

39,00

FVS          m2 Tancament envidrat armat                                        

Tancament envidrat pla amb perfils en "U" d'acer i vidre armat, de
41+232+41 mm i 6 mm de gruix, col·locats en pinta per paret simple. Inclús
bastidor, accessoris de muntatge, perfils de vora, silicona incolora per a se-
gellat de junts i material auxiliar. Inclou mà d'obra.

117,00
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CAPITOL 05 PARTICIONS VERTICALS                                            

FF           m2 Fàbrica no estructural                                          

Fulla de partició interior de 20 cm d'espessor de fàbrica, de maó ceràmic ca-
ra vista foradat, vermell, 28x13,5x5 cm, amb junt de 1 cm, renfonsada, rebu-
da amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. In-
clou mà d'obra.

6,00



AMIDAMENTS
La platgeta                                                     

CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 06 FUSTERIA                                                        

SUBCAPITOL L01 Mobiliari a mida                                                

L0B          u   Banc de teca                                                    

Banc exterior de fusta de teca cargolat a estructura interna d'alumini amb
unions soldades, formant quadrat de 500 x 500 x 45 cm amb interior buit.

5,00

SUBCAPITOL LEXT Fusteria exterior                                               

LCL          u   Fusteria exterior plegable 2 fulles 530 cm                      

Porta d'alumini lacat en blau en tancament de façana, tancament plegable
compost per 2 fulles amb frontissa al mig, de 265 + 265 cm x 6 cm de gruix ;
certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma bàsica, amb
classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a l'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent se-
gons UNE-EN 12210, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanquitat, ac-
cessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús patilles d'ancoratge
per a la fixació de la fusteria, silicona per a segellat perimetral dels junts ex-
terior i interior, entre la fusteria i l'obra. Inclou mà d'obra.

3,00

LCX          u   Fusteria exterior plegable 4 fulles 668 cm                      

Porta plegable de xapa d'acer perforada lacada en blanc i perfils d'acer inoxi-
dable lacat en blanc, 4 fulles, de 300 x 167 cm x 7 cm de gruix total amb per-
fil; certificat de conformitat marca de qualitat QUALICOAT, gamma bàsica,
amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, a l'es-
tanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i a la resistència a la càrrega del
vent segons UNE-EN 12210, cargols d'acer inoxidable, elements d'estanqui-
tat, accessoris i utillatges de mecanitzat homologats. Inclús patilles d'anco-
ratge per a la fixació de la fusteria, silicona per a segellat perimetral dels
junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. Inclou mà d'obra.

4,00

LCV          u   Fusteria exterior fulla simple 110 cm                           

Porta abatible de vidre trempat incolor, de 2090x1100 mm i de 10 mm d'es-
pessor, classificació de prestacions 1C1. Inclús kit de ferramentes, d'acer
inoxidable AISI 304. Inclou mà d'obra.

2,00

LC4          u   Fusteria exterior vidre seguretat 500 cm                        

Porta plegable en 4 fulles de vidre trempat incolor, de 300x500 cm totals i de
10 mm d'espessor, classificació de prestacions 1C1. Inclús kit de ferramen-
tes, d'acer inoxidable AISI 304. Inclou mà d'obra.

3,00

LCS          u   Fusteria exterior vidre armat 470 - 565 cm                      

Porta plegable en 4 fulles de vidre armat incolor, de 300x 470 - 565 cm totals
i de 10 mm d'espessor, classificació de prestacions 1C1. Inclús kit de ferra-
mentes, d'acer inoxidable AISI 304. Inclou mà d'obra.

3,00
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LCC          u   Fusteria exterior alumini lacat corredissa 120                  

Porta corredissa encastada d'alumini lacat en blau, de 250x120 cm, obertura
manual. Inclou mà d'obra.

2,00

LCG          u   Fusteria exterior alumini lacat corredissa 200                  

Porta corredissa superfície amb guies superior i inferior d'alumini lacat en
blau, de 300x200 cm, obertura manual. Inclou mà d'obra.

1,00

LCY          u   Finestra d'alumini 100                                          

Finestra d'alumini, sèrie Cor-2000 "CORTIZO", una fulla abatible, amb ober-
tura cap a l'interior, dimensions 400x700 mm, acabat lacat color blanc, amb
el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat,
composta de fulla de 53 mm i marc de 45 mm, rivets, galze, junts d'estanqui-
tat d'EPDM, maneta i ferraments, segons UNE-EN 14351-1; transmitància
tèrmica del marc: Uh,m = des de 5,7 W/(m²K); gruix màxim de l'envidriament:
30 mm, amb classificació a la permeabilitat a l'aire classe 4, segons
UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua classe 9A, segons
UNE-EN 12208, i classificació a la resistència a la força del vent classe C5,
segons UNE-EN 12210, sense bastiment de base i sense persiana. Inclús
patilles d'ancoratge per a la fixació de la fusteria, s ilicona per a segellat peri-
metral del junt entre la fusteria exterior i el parament. TSAC. El preu inclou el
rebut en obra de la fusteria. Inclou mà d'obra.

2,00

SUBCAPITOL GEF Gelosies fusta                                                  

GEFF         m2 Gelosies exterior llistons de fusta                             

Gelosia exterior composta per llistons de fusta de teca de 50 x 140 - 300 cm
d'alçada i 3 cm de gruix, muntats sobre guia d'acer a la base fixada a mur
amb cargoleria d'acer inoxidable. Inclou mà d'obra.

132,00
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CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL 07 INSTAL·LACIONS                                                  

IS           u   Sanejament                                                      

Subministre i instal·lació de xarxa de sanejament dels aparells sanitaris se-
gons distribució en plànols.Canonada de PVC sanitària sèrie C, de 110 mm
de diàmetre i 3.2 mm. de gruix, unió per adhesiu, color gris, col·locada en
baixants i xarxa de sanejament horitzontal col·locada sobre coberta, i/ p.p. de
peces especials segons NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO- DIS-3633. S'inclou
la connexió amb la xarxa de sanejament existent. Les característiques i di-
mensions segons s'indiquen en els plànols corresponents. Aquesta partida
inclou tots els elements necessaris per a la seva correcta execució en obra,
així com els costos indirectes.

Sanejament 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

IF           u   Fontaneria                                                      

Instal·lació i subministrament d'aigua freda segons la col·locació dels apa-
rells sanitaris definits en els plànols. Inclou traçat amb canonada de coure
rígid de 10x12mm. protegida amb tub artiglas, amb claus d'esquadra, se-
gons normes bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament
d'aigua (BOE 13-1-76), inclou clau de tancament i comptador exterior. La xar-
xa de canonada de coure es provarà a 20kg/cm2. de pressió una vegada re-
alitzada. Les característiques i dimensions segons s'indiquen en els plans
corresponents. Aquesta partida inclou tots els elements necessaris per a la
seva correcta execució en obra, així com els costos indirectes.

AFS 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

IE           u   Baixa tensió                                                    

Subministrament i instal·lació de circuit per a electricitat i enllumenat com-
plet segons distribució en plànols. Inclou: Circuit "il·luminat interior i endolls”
, realitzat amb tub PVC corrugat de D=13/gp. 5 i conductors de coure unipo-
lars aïllats per a una tensió nominal de 750 V. i secció 3x1,5 mm2., en siste-
ma monofàsic, (actiu, neutre i protecció), inclòs p./p. de caixes de registre i
regletes de connexió. Inclou subministrament, instal·lació, connexió amb la
resta de la xarxa elèctrica i tots els elements auxiliars necessaris per a la
correcta posada en obra de la present partida.

Baixa tensió 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

IL           u   Telecomunicacions                                               

Subministrament, instal·lació i connexió de circuit de telefonia, internet i au-
diovisuals completa segons distribució en plànols. Inclou tots els elements
auxiliars necessaris per a la correcta posada en obra de la present partida.

Telecomunicacions 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00

ISE          u   Contra incendis                                                 

Subministrament, instal·lacio i connexió de sistema contra incendis incloent
detectors, enllumenat d'emergència, polsadors d'alarma, sistemes de forni-
ment d'aigua, extintors, mesures passives contra incendis, senyalització i
tots els elements auxiliars necessaris per a la correcta posada en obra de la
present partida.

Sistema antirobatori 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00
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VNT          u   Ventilació                                                      

Subministrament, instal·lacio i connexió de sistemes de ventilació mecànica
i natural segons plànols, incloent tots els elements auxiliars necessaris per
a la correcta posada en obra de la present partida.

1,00
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CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

RB           m2 Arrebossat                                                      

Arrebossat de ciment, reglejat, aplicat sobre un parament vertical interior,
acabat superficial ratllat, per a servir de base a un posterior enrajolat, amb
morter de ciment, tipus GP CSII W0. Inclou mà d'obra.

216,00

RP01         m2 Enguixat fins a 3m                                              

Estesa de guix de construcció B1 amb acabat rústic segons indicacions, so-
bre parament vertical, de fins 3 m d'altura, prèvia col·locació de malla antiàl-
calis amb canvis de material. Inclou mà d'obra.

216,00

RA           m2 Enrajolat ceràmic                                               

Rajola de ceràmica blanca de 150x150 Mutina Puzzle en fdiferents colors
col·locada sobre una superfície suport de plaques de guix laminat, en para-
ments interiors, rebut amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1 gris,
sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm); cantoneres de PVC. Inclou mà d'o-
bra.

216,00

RR           m2 Extradossat                                                     

Extradossat directe, realitzat amb placa de guix laminat - |15 normal|, ancora-
da a forjat de biguetes d'acer mitjançant mestres; 30 mm de gruix total; se-
paració entre mestres 600 mm. El preu inclou la resolució de trobades i
punts singulars i les ajudes de paleta per a instal·lacions, però no inclou l'a-
ïllament a col·locar entre les plaques i el parament. Inclou mà d'obra.

75,00

RM           u   Mirall                                                          

Mirall incolor, de 1800x900 mm i 3 mm de gruix, amb cantejat perimetral i
protegit amb pintura de color plata en la seva cara posterior, fixat amb mas-
silla al parament.

1,00

RLM          m2 Làmina adhesiva mirall                                          

Làmina autoadhesiva per a vidre amb efecte reflectant tipus mirall i filtre de
protecció solar. Inclou instal·lació.

15,00
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SUBCAPITOL P Paviments                                                       

RA1          m2 Enrajolat de rajola de formigó interior                         

Rajola de formigó de 600x600 amb relleu geomètric col·locada sobre base
autonivellant de ciment, en interiors, rebuda amb adhesiu cimentós d'enduri-
ment normal, C1 gris, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm). Inclou mà
d'obra.

576,00

RA2          m2 Microciment interior                                            

Paviment continu de microciment, de 3 mm d'espessor, realitzat sobre su-
perfície absorbent, mitjançant l'aplicació successiva de: capa d'emprimació
monocomponent, diluïda en dues parts d'aigua; malla de fibra de vidre an-
tiàlcalis de 80 g/m² de massa superficial; doble capa base (de 1 kg/m² cada
capa) de microciment monocomponent, color blanc; doble capa decorativa
(de 0,3 kg/m² cada capa) de microciment monocomponent, textura llisa, co-
lor blanc; capa de segellat formada per dues mans d'emprimació segellado-
ra transpirable amb resines acríliques en dispersió aquosa i dues mans de
segellador de poliuretà alifàtic de dos components sense dissolvents, aca-
bat brillant. El preu inclou la superfície suport. Inclou mà d'obra.

100,00

RA4          m2 Enrajolat tova exterior                                         

Sistema de paviment Flexibrick de maó ceràmic de 30x 243 x 97 sobre forjat
de formigó armat, rebut amb adhesiu cimentós d'enduriment normal, C1
gris, sense junt (separació entre 1,5 i 3 mm). Inclou mà d'obra.

6.000,00

RAJ          m   Formigó exterior                                                

Paviment industrial, constituït per: solera de formigó armat de 20 cm d'es-
pessor, realitzada amb formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i aboca-
ment des de camió, estès i vibrat mecànic mitjançant estenedora, i malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com a arma-
dura de repartiment, col·locada sobre separadors homologats; i aplicació
sobre el formigó fresc de capa de rodolament de morter enduridor CT - C60
- F10 - A6, segons UNE-EN 13813, color gris (5 kg/m²), amb acabat superfi-
cial mitjançant remolinat i polit mecànics. El preu inclou la base de la solera
i l'execució i el segellat dels junts. Inclou mà d'obra.

4.000,00

CAPITOL 08 REVESTIMENTS I EXTRADOSSATS                                     

SUBCAPITOL R Revestiments                                                    



AMIDAMENTS
La platgeta                                                     

CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

ES01         m   Escales de planxa d'acer                                        

Escala formada per conjunt de planxa d'acer perforada de 4 mm lacada en
blanc i estructura de bigues d'acer de 50x100, ancorada a mur i/o paviment
segons plànols. Petjada de 300 i contrapetjada de 165 segons plànols. In-
clou elements d'unió. Inclou mà d'obra.

30,00

ES02         m   Defenses: passamans acer                                        

Passamans format per perfil rectangular d'acer de 40x40 de 900 mm d'alça-
da, estructura exempta soldada en escala d'acer. Inclou mà d'obra.

30,00

ES03         m   Defenses: barana de planxa d'acer                               

Barana de planxes d'acer perforades lacades en blanc, anclades a escala
mitjançant muntants d'acer amb unió per pletina d'acer cargolada, juntes
soldades. Mides i disposicions segons plànols. Inclou mà d'obra.

30,00
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SA           u   Inodors                                                         

Inodor de tanc baix en porcellana blanca de 370x700x790, Roca Beyond. In-
clou instal·lació.

20,00

SP           u   Ajudes tècniques per a banys adaptats                           

Barra de subjecció per a PMR, rehabilitació i tercera edat, per a inodor,
col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, d'alumini i niló, de dimensions
totals 796x180 mm amb tub de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de
gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic; i passamà format per 1 tub de 300
mm de longitud, 1 tub de 400 mm de longitud, peça d'empalmament de sec-
ció recta en T i 2 peces d'acabament de secció corba, d'acer zincat pintat
amb poliuretà, de 32 mm de diàmetre. Inclús elements de fixació. Inclús ele-
ments de fixació. Inclou instal·lació.

Bany PB

3,00

SM           u   Lavabo individual                                               

Lavabo mural individual de ceràmica Debba de Roca, 50 x 42 cm.  Inclou
instal·lació.

5,00

SM3          u   Lavabo triple                                                   

Lavabo mural triple 185 x 65 en Mirant Franke Inclou instal·lació.

1,00

SMM          u   Lavabo a mida                                                   

Lavabo a paviment en format rectangular de 412 x 55 cm i doble alçada de
90 i accessible de 70 cm, estructura d'acer extradossada i revestida amb mi-
crociment.  Inclou instal·lació.

1,00

SGM          u   Aixeteria a mida                                                

Aixeteria d'acer inoxidable lacada en blanc mat amb sortida d'aigua per cas-
cada i sensor d'activació. 180 x 30 x 12 cm.  Inclou instal·lació.

2,00

SG           u   Aixeteria bany                                                  

Aixeta Roca L90 monocomandament per a lavabo amb cos llis i desguàs
click-clack . Aixeteria hidrosanitarias. Inclou instal·lació.

8,00

SCN          u   Cambiador plegable                                              

Cambiador plegable per a nadons en PVC termocomformat.  Inclou instal·la-
ció.

2,00

SAB          u   Accessoris bany                                                 

Conjunt d'accessoris per a bany format per dispensador de paper, de sabó,
penjadors de porta , portarotlles, escombretes i papereres.  Inclou instal·la-
ció.

7,00

CAPITOL 09 ESCALES                                                         CAPITOL 10 EQUIPAMENT SANITARI                                             



AMIDAMENTS
La platgeta                                                     

CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SE2          u   Endoll doble                                                    

Base d'endoll completa amb 2 elements Jung LS 990. Endoll schuko. Inten-
sitat màxima: 16 A; tensió alimentació: 250 V~. Inclou mecanisme, embelli-
dor i tecla de protecció per a nens. Connexió a cargol per a cables fins a 2,5
mm2. Fabricat en duroplàstico, material resistent al ratllat.

29,00

SE12         u   Endoll a terra doble                                            

Base d'endoll completa amb 2 elements Jung LS 772 per a instal·lació en-
castada a terra, protecció hignífuga i hidròfuga. Endoll schuko. Intensitat mà-
xima: 16 A; tensió alimentació: 250 V~. Inclou mecanisme, embellidor i tecla
de protecció per a nens. Connexió a cargol per a cables fins a 2,5 mm2. Fa-
bricat en duroplàstico, material resistent al ratllat.

7,00

SE6          u   Interruptor simple                                              

Endoll simple Jung LS990, mecanisme complet amb embellidor i tecla úni-
ca.

2,00

SE7          u   Commutador simple                                               

Endoll commutador doble Jung LS990, mecanisme complet amb embellidor
i tecla única.

6,00

SE11         u   Connexió Internet                                               

Connexió per a WLAN i telèfon Jung LS990. Versió simple en caixa per a car-
ril DIN per al muntatge en la distribució. Versió doble per al muntatge encas-
tat amb disseny de mecanisme interruptor; Indicació: estan disponibles ca-
bles POF, p. ex., dels fabricants Fränkische Rohrwerke, Rutenbeck i Leoni; el
fabricant Fränkische Rohrwerke, p. ex., disposa de tubs buits amb cable
POF integrat.

10,00

SE13         u   Router                                                          

TP-LINK AC3200 WiFi Ethernet Banda Dual Black - Router (10,100,1000
Mbit/s, 10/100/1000Base-T(X), 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g,
802.11n, 600,1300 Mbit/s, 2,4 GHz, Ethernet (RJ-45))

1,00

SE14         u   Amplificador senyal                                             

Netgear EX6200-100PES - Extensor de xarxa WiFi Dual Band AC 1200 Mbps
amb 5 ports Gigabit, color negre.

6,00

SE16         u   Sensor lluminària                                               

Sensor infraroig de moviment encastable, consta d'un detector amb una
gran sensibilitat en un circuit integrat, amb un rang de 360º i una velocitat de-
tecció de moviment de 0.6-1.5 metres per segon.

39,00
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SUBCAPITOL SL Lluminàries                                                     

SL1          u   Lluminària de sostre industrial                                 

Lluminària de sostre LED Bcn Grin Down amb estructura d'alumini lacat en
blanc. LED 7,35W 350mA, 3000K, IP65. Inclou instal·lació.

36,00

SL2          u   Lluminària de sostre decorativa                                 

Lluminària de suspensió modular amb estructura d'alumini lacada en blanc
Wave d'Intralighting. LED 7,35W 350mA, 3000K, IP65. Inclou instal·lació.

3,00

SL3          u   Lluminària a mida                                               

Lluminària de suspensió en alumini lacat en blanc reproduint forma passa-
rel·la exterior. LED 7,35W 350mA, 3000K, IP67.

1,00

SL4          u   Focus downlight                                                 

Focus downlight LED extraplà encastat a sostre, diàmetre 170; potència 12
W; mesures d'instal·lació 150x160;  IP44; alumini i plàstic en blanc; 2700 K; ;
850 lúmens: angle d'obertura de llum 110º. Inclou instal·lació.

14,00

SL6          m   Tira de llum LED                                                

Tira LED per a façana, plataformes i passarel·la, a 220V AC SMD5050 amb
60 LED/m. Angle d'obertura: 120º; vida útil:    30.000 h; classe energètica: A+;
certificats: CE & RoHS; regulable;  dimensions: 14x7mm / 16x8mm (RGB);
protecció IP: IP67; font lumínica: Epistar-SMD5050; material: silico-
na/PCB/Epoxi; potència: 20 W; freqüència: 50-60  Hz; nombre de leds: 60
LED/m; tensió: 220-240V AC; lluminositat: 840 lm/m; inclou: cable rectifica-
dor; Tº ambient treball: -30 °C ~ +50 °. Inclou instal·lació.

880,00

SL9          u   Aplic de paret                                                  

Aplic de paret Dioscuri d'Artemide. LED 7,35W 350mA, 3000K, IP65. Cos d'a-
lumini lacat en blanc. Inclou instal·lació.

20,00

SL10         u   Focus de paviment exteriors                                     

Focus encastat a paviment IP 67.

250,00

SL11         m   Banyador de paret exterior                                      

Banyador de paret per a il·luminació de gelosies, encastat a terra. IP67.

10,00

CAPITOL 11 EQUIPAMENT ELÈCTRIC                                             
SUBCAPITOL SE Mecanismes elèctrics                                            



AMIDAMENTS
La platgeta                                                     

CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

M011         u   Tamboret alt plegable                                           

Tamboret alt Ris en fusta de teca i teixit de veles reciclades, de Dvelas.

25,00

M012         u   Cadira plegable                                                 

Cadira Crew en fusta de teca i teixit de veles reciclades, de Dvelas.

50,00

M013         u   Gandula plegable                                                

Gandula Barlovento en fusta de teca i teixit de veles reciclades, de Dvelas.

20,00

M014         u   Gandula tipus sac                                               

Gandula Genois de teixit de veles reciclades i farcit de plàstics reciclats, de
Dvelas.

15,00

SUBCAPITOL M02 Taules                                                          

M021         u   Taula plegable                                                  

Taula baixa Dinghy plegable en fusta de teca, de Dvelas.

10,00

M022         u   Taula alta plegable                                             

Taula alta Dinghy plegable en fusta de teca, de Dvelas.

10,00

SUBCAPITOL M03 Altres                                                          

M031         u   Prestatgeria modular                                            

Conjunt de mòduls cúbics de 600 x 600 mm per a prestatgeria de 3000 x
1500 mm en reixa d'alumini lacat en blanc, de Langria.

6,00

M034         u   Parasol                                                         

Parasol plegable 500x2500 en fusta de teca i tèxtil.

30,00

M035         u   Mobiliari d'emmagatzematge                                      

Prestatgeries, penjadors i armaris d'emmagatzematge en acer galvanitzat o
similar.

10,00
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SUBCAPITOL M04 Mobiliari a mida                                                

L0151        u   Estructura plàstic reciclat termocomformat                      

Estructura de plàstic provinent de xarxes reciclades termocomformat i tintat
en blau. Mesures 75 x 80 cm, amb dos esglaons i interior buit.

0,00

CAPITOL 12 MOBILIARI                                                       
SUBCAPITOL M01 Seients                                                         



AMIDAMENTS
La platgeta                                                     

CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

PSS              Passarel·la exterior                                            

Passarel·la exterior amb disseny segons plànols. Revestiment superior de
llistons de teca de 18 cm x 3 cm i diverses llargades, revestiment lateral de
xapa d'acer corten de diverses mides i gruix de 5 mm. Estructura interna d'a-
lumini.  Inclou mà d'obra.

1,00

MCE              Mòdul cuina a mida                                              

Modul cúbic de cuina amb estructura d'alumini i panells d'alumini niu d'abe-
lla. Revestiment superior i en cantell de coberta de xapa d'alumini ondulada
en blau, revestiment muret inferior en xapa d'alumini ondulada en blanc.
Tancaments en porta plegable de doble fulla de teca de 120 + 120 x 220 cm
i panells fixes de xapa d'acer perforada. Paviment revestit en microciment. In-
clou sistemes elèctrics i sanitaris i electrodomèstics segons plànols. Llumi-
nària amb sistema d'extracció a mida segons plànols. Inclou muntatge i ins-
tal·lacions.

2,00
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JS           u   Joncs                                                           

Subministrament i plantació de joncs, inclou subministrament i col·locació
de substrat.

5,00

JO           u   Olivera                                                         

Subministrament d'olivera mediterrània en contenidor estàndard

40,00

JTO          m2 Cobriment gespa                                                 

Cobriment decoratiu del terreny, transitable, amb gespa, realitzada mitjan-
çant: execució d'una capa drenant de grava de 15 cm de gruix i una capa d'a-
nivellació de sorra de 4 cm de gruix; disposició de malla de Flexibrick, reblert
del 50% amb abonament per a presembra de gespa i terra vegetal, distribu-
ció de les llavors i tapat amb humus. Inclou plantació.

8.000,00

CAPITOL 13 ELEMENTS SINGULARS                                              CAPITOL 14 JARDINERIA                                                      



AMIDAMENTS
La platgeta                                                     

CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SI2          u   Indicadors, marcats, retolacions                                

Indicadors de direcció, lavabos i nomenclatura de sales amb vinil autoadhe-
siu. Retolació d'emergència retroil·luminada. Inclou mà d'obra.

1,00
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AJ01         u   Ajudes a ram de paleta                                          

Ajudes a diferents rams de paleta incloent totes les partides anteriors.

1,00

CAPITOL 15 SENYALÈTICA                                                     CAPITOL 16 AJUDES A RAM DE PALETA                                          



AMIDAMENTS
La platgeta                                                     

CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

GR02         u   Gestió de residus                                               

Classificació a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, sepa-
rant-los en fraccions (formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, pa-
pers o cartons i residus perillosos), amb mitjans manuals, i posteriorment
la càrrega i transport dels residus a l'abocador especialitzat a una distància
de més de 10 km i de menys de 20 km, tenint en compte l'anada i la tornada,
inclòs canon de l'abocador, amb mesures de protecció col·lectives. Inclou el
lloguer de contenidors durant l'obra.

1,00
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CC02         u   Control de qualitat                                             

Inclou si s’escau control i assaigs de: aigua; morters, guixos, cales, escaio-
les i ciments; rajoles; fusteria; estructures de formigó; vidres; materials cerà-
mics; estructures metàl·liques; baranes; acústica; proves de servei; conjunt
de proves i assajos; control tècnic; eficiència energètica.

1,00

CAPITOL 17 GESTIÓ DE RESIDUS                                               CAPITOL 18 CONTROL DE QUALITAT                                             



AMIDAMENTS
La platgeta                                                     

CODI RESUM UTS LONGITUDAMPLADAALÇADA PARCIALS QUANTITAT

SS02         u   Seguretat i salut                                               

Inclou si s’escau: s istemes de protecció col·lectiva; formació; equips de pro-
tecció individual; medicina preventiva i primers auxilis; instal·lacions provi-
sionals d'higiene i benestar; senyalització provisional d'obres en tota la dura-
da de l'obra.

1,00
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CAPITOL 19 SEGURETAT I SALUT                                               




