Pla estratègic dels espais
litorals de la ciutat

Des dels seus inicis, la història de Barcelona
ha estat íntimament lligada al mar. La línia de
costa s’ha anat transformant al llarg del temps:
d’un paisatge de llacunes i maresmes a un
paisatge fortament antropitzat amb predomini
d’instal·lacions industrials al segle XIX, fins
arribar al front urbà consolidat que avui
coneixem.
El litoral de Barcelona als anys ‘50 (fotografia aèria) amb la línia de costa actual (en groc).

En els darrers 40 anys, Barcelona ha executat projectes importants d’obertura de la ciutat al mar que
han convertit el litoral de la ciutat en un element
icònic amb una imatge turística i comercial de primer ordre. La transformació del front litoral no s’ha
limitat a l’àmbit del port-ciutat, com ha passat en
altres ciutats, sinó que s’ha estès a les platges
i als espais urbans en contacte directe amb el mar.
Aquesta doble vessant, de port i platges, dota de
personalitat única a la transformació que s’ha produït a la nostra ciutat.

(i no només en temporada alta) i això fa que sigui
un àmbit on es produeixen grans desequilibris i per
tant es plantegin grans reptes.

El litoral de Barcelona és un àmbit on intervenen multitud d’agents públics i privats amb
interessos i amb necessitats molt diverses,
i on s’han generat situacions que són difícils
d’afrontar amb els esquemes clàssics de
gestió.

Tanmateix, si bé l’obertura física de la ciutat al mar
és una realitat palesa, hi ha una part important de la
ciutadania que no s’ha pogut apropiar dels nous espais litorals i que viu aquesta conquesta com quelcom aliè. Això equival a dir que si bé la ciutat ara
està més oberta al mar en termes geogràfics, no per
aquest fet ha esdevingut necessàriament més marítima. Això es deu, entre d’altres motius, al model
econòmic que s’ha imposat al litoral, a les tendències a la gentrificació i a la segregació socioespacial,
a la pèrdua d’activitats tradicionalment relacionades amb la mar i a la implantació d’usos privatius en
espais que la gent revindica com a públics. A més,
ha mancat una visió conjunta de tot el front marítim
de la ciutat i les intervencions han deixat “zones de
llimbs” al litoral que avui en dia resten per repensar
i integrar.

Els 11 barris del litoral de Barcelona conformen
un paisatge social divers, complex i dinàmic. Experimenta els mateixos problemes globals que es
troben arreu de la ciutat, com la dificultat a l’accés
a l’habitatge, però rep especialment l’impacte del
turisme, ja que el litoral -i de manera notòria Ciutat
Vella- concentra un elevat nombre d’icones turístiques i atractius de visita. Anualment, 13 milions de
persones visiten el front litoral fonamentalment per
oci, esbarjo, turisme i per practicar esport, esdevenint una de les zones més visitades de tota la ciutat.
Tanmateix, la naturalesa dels diferents espais que
conformen el litoral promou un repartiment d’usuaris desigual que conflueix, sovint, en determinats
espais del front litoral de forma que la pressió exercida sobre aquests àmbits es especialment forta.

Es tracta d’un litoral complex, on intervenen múltiples agents i on, pel fet de tractar-se d’un espaifrontera, es concentren un elevat nombre de pressions i impactes, incloent també les associades als
temporals i al canvi climàtic. Com a un dels espais
oberts més grans i icònics de la ciutat, el front litoral és un gran atractor d’activitat al llarg de tot l’any

El litoral és però també, un espai d’oportunitats i
un actiu econòmic molt important per a la ciutat.
El litoral té una molt forta capacitat d’atracció
laboral, especialment per als barcelonins i barcelonines. De l’anàlisi de les activitats econòmiques
que es localitzen als espais litorals de la ciutat es
constata que l’efecte multiplicador de les d’activi-

tats pròpiament marítimes és superior al de la resta
d’activitats. Es fa palesa, doncs, la conveniència
de potenciar el desenvolupament de les activitats
d’economia blava, i més si són en forma d’economia
social i solidària, ja que les que actualment existeixen, tenen uns impactes positius molt destacables:
creació d’una ocupació de qualitat, revalorització i
promoció dels oficis mariners recuperant la memòria professional dels barris litorals, i la difusió i la
promoció de la cultura marítima tot reivindicant el
vincle dels barris litorals amb el mar.
La zona costanera presta uns serveis ambientals
clau: regula el clima, protegeix les infraestructures
que hi ha darrera les platges, proveeix d’aliment,
s’utilitza per al lleure, etc. Però aquests serveis ambientals es poden veure reduïts per la forta pressió
antròpica que rep. El litoral és el destí final de tots
els fluxos de la conca i del sanejament de la ciutat;
per tant, la seva qualitat ambiental està compromesa per la qualitat dels fluxos que hi drenen. La
torrencialitat característica del clima mediterrani
i el fet de que el sistema de sanejament sigui unitari
implica que la qualitat de l’aigua del litoral pot
quedar compromesa després d’episodis de fortes
pluges.
Això implica seguir treballant per mantenir les
masses d’aigua marina aptes per al bany i per a
conservar els ecosistemes marins en condicions òptimes, ja que el cicle vital del mar també afavoreix la
captació de carboni atmosfèric, l’anomenat carboni
blau. Per això no només cal adequar el sistema de
sanejament, sinó que també és imprescindible divulgar i donar a conèixer a la població la vulnerabilitat de l’ecosistema marí i les accions que es poden
emprendre per mantenir-lo en bon estat.

Per garantir la funcionalitat ambiental de la costa
de la ciutat, doncs, cal assegurar que les platges
tinguin sediments i en disposin amb una quantitat
suficient: això significa garantir el seu balanç sedimentari i incrementar la seva resiliència mitjançant les mesures que siguin adients.

El Pla estratègic dels espais litorals de la
ciutat (Pla Litoral) enceta la reflexió sobre
el model de litoral a la recerca d’un consens sobre el futur dels espais litorals de
Barcelona en clau de maritimitat

dascun dels objectius establerts, i sobretot, als
problemes existents per la qual cosa ha d’estar
forçosament en consonància amb les inquietuds
i necessitats de les persones que viuen, treballen
i gaudeixen del litoral. Per això, un cop culminada
la fase de prediagnosi del Pla, és necessari iniciar
un debat ampli amb els diferents agents del litoral
que permeti validar (o esmenar) l’anàlisi efectuada tot recollint i canalitzant les diferents visions, inquietuds i necessitats sobre les diferents
temàtiques, així com començant a identificar les
propostes i projectes que han de permetre assolir
els objectius ambiciosos que ens hem traçat com
a ciutat.

El llistat de problemes i necessitats del litoral de
la nostra ciutat és llarg, però cal buscar solucions
amb un plantejament de llarga mirada tot formulant un nou paradigma concertat amb els agents
que hi intervenen. Per tant, les idees força del Pla
Litoral són dues:
– La reconquesta del front litoral com a àmbit
públic de qualitat, obert i gaudit per tota la ciutadania
– La definició d’un model del litoral pactat amb
els actors clau de cada àmbit
El Pla aspira a que els espais litorals de la ciutat
esdevinguin plenament habitables i que la ciutadania els visqui com a seus, que gaudeixin d’una
gran salut ambiental i que siguin llocs de confluència i ancoratge d’activitats econòmiques de
vocació marítima i social.
El Pla Litoral es concretarà en eixos estratègics,
projectes i accions que donin resposta a ca-
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