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Una Barcelona sostenible, resilient, que aprofita la transició 
ecològica per a generar valor afegit a la ciutat. 
 
Proposta: Convertir el Parc de la Ciutadella en campus científic obert al 

mar, i renaturalitzar les costes de Barcelona. 
 
Introducció: 
 

Barcelona ha de liderar l’aposta per a la consecució de l’Agenda 2030. La 

proposta de celebrar l’any 2030 una Expo Universal centrada en el creixement 
inclusiu i el canvi climàtic, no ha de ser només un esdeveniment, sinó una 
oportunitat per a transformar el conjunt de la ciutat i implicar tant a les 
institucions com al conjunt de la societat civil i la ciutadania en l’assoliment dels 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. 
 
En aquest sentit, des de l’àmbit ambiental, Barcelona ha de fer passos 
endavant. Unint la seva capacitat de transformació urbana, enfocada aquesta 

vegada a l’assoliment d’una ciutat més sostenible i resilient. A la vegada, hem 
de ser capaços d’aprofitar aquest canvi de model ecològic per aprofundir en el 
canvi de model econòmic de la ciutat i aprofitar-ho com una de les grans 
oportunitats per a situar Barcelona com un referent de l’àmbit ambiental també 

des del punt de vista econòmic i l’emprenedoria, generant noves oportunitats 
pels joves, atraient talent internacional i radicant a Barcelona activitat 
econòmica en sectors d’alt valor afegit que generin ocupació de qualitat a la 
ciutat. Tot això sent capaços d’incidir en la millora de la qualitat de vida i la 

cohesió social a la ciutat. 
 

L’Agenda 2030 està conformada per 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), i firmada per més de 190 països membres de Nacions 

Unides. 
 
Objectius de Desenvolupament Sostenible abordats a la Proposta: 
 

  
 
 
Unes ciutats més sostenibles 
 

El 55% de la població del planeta es concentra en ciutats i regions 
metropolitanes. En conjunt ocupen el 3% de la superfície del planeta, però el 
seu desenvolupament suposa entre el 60 i 80% del consum d’energia global i el 
75% de les emissions de CO2. 

 
El 2016, el 90% de la població urbana mundial estava sotmesa a nivells de 
contaminació superiors als què estableix l’Organització Mundial de la Salut, i va 
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ser causa de 4,2 milions de morts arreu del planeta. A Barcelona, en concret es 
van registrar 347 morts relacionades amb la mala qualitat de l’aire i els episodis  
d’alta contaminació s’estenen fins a un total de 10 dies l’any.  
 

A la vegada Barcelona és una ciutat costanera i té molt a dir en la seva relació 
amb la Mar Mediterrània i la lluita contra els microplàstics, que suposen més 
del 60% dels residus que s’acumulen als oceans i les costes del planeta i 
afecten més de 300 espècies d’animals marins així com ocasionen la mort del 

3% dels cetacis dels mars i oceans del planeta. 
 
A les costes catalanes hi ha una concentració mitjana de 180.000 
microplàstic/km2. Això significa gairebé el doble del valor mitjà en el litoral 

mediterrani peninsular (100.000 microplàstics/km2). 
 
Així doncs cal que les ciutats esdevinguin eines fonamentals per al canvi de 
model econòmic i ecològic que regeix el planeta, tal i com es recull en l’Agenda 

2030. Les ciutats poden jugar aquest paper, traslladant els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible a escala urbana, produint petits i grans canvis 
que modifiquin el nostre entorn més immediat, així com exercint el seu pes 
d’influència política a nivells estatals. 

 
És en aquestes accions de transformació urbana i de canvi de model econòmic 
i ecològic amb perspectiva metropolitana que hi ha camp per actuar. 
 

La Proposta: 
 
El nostre objectiu és transformar el Parc de la Ciutadella, convertint-lo en un 
autèntic campus vinculat a l’activitat científica i de recerca, recuperant els seus 

orígens amb l’Exposició Universal del 1888.  
 
Aquesta reforma ens ha de permetre fer-lo permeable a la trama urbana i fer 
estendre el parc fins el mar, connectant-lo amb les platges i el front litoral. 

 
A la vegada proposem fer una transformació ambiciosa en la concepció dels 
usos de les platges actuals, declarant el front litoral i les platges de Barcelona 
amb una nova figura de protecció com a Zona Natural Urbana. 

 
Una transformació dedicada a preservar-ne i recuperar el valor ecològic del 
medi marí i de les masses d’aigua costaneres, incidir en les activitats humanes 
que hi tenen lloc, preservar les activitats tradicionals de pesca de la ciutat de 

Barcelona i, a la vegada, produir un canvi en el model turístic de la ciutat basat 
en la qualitat, la sostenibilitat i el respecte cap el destí. 
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1. La transformació del Parc de la Ciutadella: El nou campus científic 
de Barcelona. 

 
1.1 L’origen del Parc i l’Exposició Universal del 1888. 

 
 
El Parc de la Ciutadella finalitzat l’any 1881 va ser concebut per donar cabuda 
a l’Exposició Universal de 1888, i és obra de Josep Fontserè. L’objectiu era 

obrir un nou espai verd a la ciutat que podés expandir-se pels terrenys de 
l’antiga Ciutadella que durant anys havia assetjat la ciutat de Barcelona. 
 
El projecte de Fontserè sempre va ser concebut com un jardí no només 

d’esbarjo pels ciutadans i ciutadanes, sinó com un Parc Científic i de cultura, 
destinat a mostrar els principals avenços en aquest camp durant el S.XIX. 
 
La majoria dels equipaments que actualment es conserven estaven destinats a 

aquesta finalitat, comptant amb el Museu dels Tres Dragons com espai destinat 
a la zoologia, el Museu Martorell de geologia, l’Umbracle, l’Hivernacle i 
diferents escultures destinades a la meteorologia que s’han conservat 
parcialment.  

 
L’Exposició Universal del 1888 va suposar, per altra banda, la consecució del 
primer gran esdeveniment internacional amb el que Barcelona abordava una 
profunda transformació urbana, de la qual després han precedit operacions 

com l’Exposició Universal del 1929, els Jocs Olímpics de Barcelona 1992 o el 
Fòrum de les Cultures de 2004. 
 
L’Exposició Universal del 1888 va suposar un èxit notable de participació, amb 

més de 22 països participants amb pavellons propis i un balanç de més de 2 
milions de participants. 
 
 

1.2 L’estat actual del Parc de la Ciutadella 
 
El Parc de la Ciutadella viu actualment una situació pràcticament  
d’abandonament. Edificis centrals com el Castell dels Tres Dragons, el Museu 

Martorell, l’Umbracle i l’Hivernacle es troben clausurats o en estat 
d’abandonament. 
 
L’hivernacle es troba tancat per obres des de l’any 2016, i el Castell dels Tres 

Dragons es troba parcialment clausurat al públic. Espais com el Museu 
Martorell, el primer edifici públic concebut com a museu en l’etapa moderna de 
la ciutat, es troba parcialment tancat i afectat per les pluges de Novembre de 
2018. 
 

A la vegada la conservació de l’espai públic es troba en una situació deficient.  
 
Amb el pas del temps el Parc de la Ciutadella ha quedat reclòs en el seu propi 
espai, amb una manca de relació amb l’entorn, amb poca connexió entre les 
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institucions que l’envolten i amb una nul·la penetració a la trama urbana i els 
entorns tant de Ciutat Vella, com de Sant Martí. 
 
Algunes imatges de l’estat  l’actual dels principals equipaments del Parc de la 

Ciutadella: 
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1.3 El Parc actual: Un nou pol científic d’oportunitat. 
 

Al llarg de 2017, Jordi Carrió va liderar la necessitat de tornar a concebre 
Ciutadella com un pol científic de la ciutat. Ho va fer unint a un conjunt de 

membres de la comunitat científica de Barcelona i amb la publicació, per part 
de tots ells, de diferents articles al Diari ARA, reivindicant aquell llegat i la 
necessitat d’impulsar-ne una adaptació al S.XXI. El temps ha anat situant,  
gairebé de forma espontània, tot d’institucions públiques i privades dedicades a 

la recerca als entorns del mateix parc.  
 
La universitat Pompeu Fabra, la Barcelona Graduate School of Economics, la 
Fundació Pasqual Maragall Alzheimer Internacional, el Parc de Recerca 

Biomèdica, el Centre de Regulació Genòmica, l’Institut de Biologia Evolutiva, 
l’Hospital del Mar, l’Escola Superior de Comerç Internacional, el Zoo de 
Barcelona o l’Agència Estatal de Meteorologia són alguns dels exemples 
d’institucions vinculades a la ciència, la recerca o al coneixement que tenen la 

seva seu en els entorns immediats del Parc de la Ciutadella. No obstant es 
tracta d’una realitat inconnexa entre si, que no ha aconseguit generar una 
comunitat vertebrada i que sobretot no ha estat capaç de situar el Parc de la 
Ciutadella com el seu campus central i l’epicentre d’una activitat científica 

“made in Barcelona”. 
 
Durant el període del PSC al govern municipal es va entomar aquesta proposta 
provinent de la societat civil i dels representants de les institucions, en el que 

s’anomenà la taula de Ciutadella. Un espai de diàleg que integrava aquestes 
institucions, i a la vegada l’Ajuntament junt amb d’altres entitats públiques com 
el ZOO de Barcelona que ocupa una tercera part de l’actual parc. 
 

 
 
L’objectiu era, que amb lideratge públic, comencéssim una tasca per a 

relacionar les diferents institucions fomentant-ne la col·laboració. Tot i que la 
iniciativa va tenir una durada curta fruit de la expulsió del PSC del govern 
municipal, es van produir alguns avenços com els treballs conjunts entre el Zoo 
de Barcelona i l’Institut de Biologia Evolutiva per a treballar conjuntament el 

programa de recerca inclòs en el Pla Estratègic del Zoo de Barcelona. 
 
Aquesta taula tenia per objecte fomentar la col·laboració entre institucions i a la 
vegada definir les necessitats de transformació urbanística que facilitessin 

aquesta major integració per a consolidar el parc com a pol científic, relacionar-
lo amb l’entorn i afavorir el seu concepte de Campus Científic de Barcelona. 
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Ecosistema de Recerca i Coneixement que s’aplega actualment al voltant del 
Parc de la Ciutadella: 
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1.4 La Proposta: Convertir el Parc de la Ciutadella en Campus Científic 

i del Coneixement. 

 

Amb aquests antecedents, el projecte del PSC passa per convertir el Parc de la 
Ciutadella en el campus científic i del coneixement de la ciutat de Barcelona. 
Farem un exercici de recuperació de la memòria històrica del parc, unint-lo amb 
els seus orígens de l’Exposició Universal, però a la vegada obrint nous 

equipaments i emprenent reformes que permetin la consolidació de l’actual 
ecosistema del coneixement que envolta el parc i convertint el Parc en un espai 
de centralitat, així com de divulgació científica a Barcelona. 
 

 
Nous usos pels equipaments: Una Ciutadella Científica del S.XXI. 
 
Definirem nous equipaments a la Ciutadella, per a dotar el parc de nous usos 

vinculats a la recerca i la investigació al S.XXI, inspirats en els orígens del parc. 
 
També obrirem nous equipaments per les veïnes i veïns de Ciutat Vella. 
 

En primer lloc afrontarem la restauració urgent de l’Hivernacle i l’Umbracle que 
es troben actualment abandonats. La seva transformació serà per a què 
esdevinguin espais oberts a la ciutadania, noves àgores públiques que acullin 
activitats de divulgació científica i entreteniment vinculat a la recerca. En aquest 

sentit s’integraran en l’ecosistema del Zoo de Barcelona, fent que d’aquesta 
manera el Zoo de Barcelona surti fora del recinte tancat amb espais oberts que 
permetin conèixer millor les tasques de conservació i protecció de la 
biodiversitat, tant insectes com de la flora i la vegetació dels entorns protegits. 

 
S’afrontarà especialment la rehabilitació del Castell dels Tres Dragons que 
actualment es troba en desús, i s’adaptarà per a què aculli activitat vinculada a 
centres de recerca de la ciutat com per exemple l’Institut de Biologia Evolutiva 

(UPF – CSIC) on actualment hi treballen més de 130 professionals i que 
permetria connectar-lo amb el seu origen com espai vinculat a la zoologia.  
 
Aquest espai com a nova seu de centres de recerca, acolliria també espai per a 

noves iniciatives emprenedores i ‘startups’ vinculades a la recerca. El Castell 
mantindrà una planta oberta a la ciutadania per a què es puguin visitar les 
seves col·leccions, i d’aquesta manera mantindrà els diferents usos vinculats a 
la recerca i la divulgació. 

 
El Museu Martorell esdevindrà un espai obert al públic que podrà visitar les 
seves col·leccions de geologia. Tanmateix acollirà una renovada biblioteca i 
sales d’estudi vinculades integrada amb la de les universitats i centres que 
envolten el parc, amb la finalitat de consolidar el Campus de Ciutadella tant per 

a la ciutadania com per a la comunitat universitària.  
 
La peça que actualment es troba en demolició i anterior seu dels jutjats de 
primera instància, serà objecte de negociació amb el Govern de la Generalitat 

per a què aculli finalment equipaments pels barris del Born, Santa Caterina i 
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Sant Pere i poder vincular-ho amb usos ciutadans. Especialment per 
equipaments de gent gran i un centre de dia. 
 
Tanmateix afrontarem amb alguns dels principals actors de l’entorn com la 

Universitat Pompeu Fabra les operacions d’ampliació de la UPF en l’actual 
solar del “mercat del peix”, permetent que creixin els espais de la universitat, 
així com la consolidació completa de la biblioteca del dipòsit de les aigües. 
 

Aquests nous usos del Parc de la Ciutadella, ens permetran dotar-hi de 
l’activitat necessària per a compensar la dinàmica d’abandonament dels darrers 
anys, i poder radicar-hi activitat ciutadana i professional que doni nova vida a 
aquest gran parc urbà.  

 
Acompanyats de les operacions de transformació urbanística, ens permetran 
consolidar la centralitat del parc com un nou campus compartit entre 
institucions i ciutadania. 

 
Tanmateix i amb l’objectiu que la ciència esdevingui una proposta cívica, 
canviarem el format de l’actual Festival de la Ciència que es realitza un cop 
l’any per a què estengui tota la seva programació al llarg de l’any, convertint el 

parc en una referència del lleure familiar a Barcelona i en un espai on poder 
despertar les vocacions científiques dels més menuts i especialment les dones. 
 
 

 
 
 
Nous Equipaments: 

 Centres de Recerca al Castells dels Tres Dragons i Exposició 

Permanent visitable. 

 Biblioteca Integrada a sistema universitari al Museu Martorell i Exposició 
Permanent visitable. 

 Noves Àgores públiques a l’Umbracle i l’Hivernacle com espais de 

divulgació vinculats al Zoo de Barcelona. 

 Nous equipaments de barri als solars dels antics jutjats de primera 
instància: Equipaments per a gent gran i centre de dia. 
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Obrir el Parc a la Trama Urbana i als barris de l’entorn. 
 
Pacificarem els entorns del Parc de la Ciutadella amb l’objectiu que el verd 
s’endinsi en la trama urbana tant de Sant Martí, com de Ciutat Vella, portant les 

portes d’accés al parc dins de la ciutat. 
 
 
Obrir el Parc de la Ciutadella al Mar 

 
Un dels objectius, serà obrir el Parc de la Ciutadella al mar, connectant-lo amb 
la Barceloneta i el Parc de la Barceloneta, fent permeables els actuals murs i 
substituint-los per tanques més permeables. A la vegada es facilitarà l’accés 

pel carrer Wellington, permeabilitzant la trama de l’actual parc i connectant-lo 
amb el campus de la UPF. 
 
El Consorci de Ciutadella: 

 
A di de comptar amb un element de governança impulsarem  un consorci públic 
privat amb la participació del conjunt d’administracions implicades i també dels 
diferents agents de la societat civil implicats en el procés de transformació, a fi 

de garantir que hi ha un espai sòlid de participació i definició del projecte així 
com de l’impuls de la col·laboració entre institucions per a crear sinèrgies entre 
elles. 
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2. Re.naturalitzar les costes de Barcelona: Fer de la sostenibilitat una 
aposta per a reorientar el model turístic 

 
Una Zona Natural Urbana 

 
La legislació autonòmica estableix diferents categories de protecció del medi 
natural, que en la llei 12/1985 de 13 de Juny del Parlament de Catalunya es 
recullen en Parcs Naturals, Paratges Naturals d’interès nacional, Reserves 

Naturals i Parcs Naturals en el seu Article 21. 
 
A la vegada al seu Article 25 estableix que: Són Parcs Naturals els espais que 
presenten valors naturals qualificats, la protecció dels quals es fa amb l’objectiu 

d’aconseguir-ne la conservació d’una manera compatible amb l’aprofitament 
ordenat de llurs recursos i l’activitat de llurs habitants. Aquesta declaració 
correspon al Consell Executiu del Govern de Catalunya. 
 

Aquestes categories de protecció son necessàries per a la preservació d’espais 
naturals que han estat poc alterats per la presència humana o que pel seu valor 
ambiental requereixen d’especial protecció per impedir-ne determinades 
activitats i retornar-los als seus estats primigenis. 

 
No obstant proposarem incorporar una nova categoria en la legislació 
ambiental per a incloure-hi zones d’àmbit urbà que pel seu valor ecològic i per 
la seva importància estratègia en termes ambientals però també econòmics 

puguin ser objecte de protecció. Una forma d’introduir mecanismes de protecció 
i l’obligació de les administracions de prendre cura ambiental de zones que han 
estat altament modificades per la presència humana i que permetin mantenir el 
seu us quotidià, a la vegada que fomentin pràctiques de recuperació ambiental. 

 
En aquest sentit farem una aposta de transformació del litoral de Barcelona per 
a convertir-lo en Zona Natural Urbana, en les zones compreses des de les 
platges de la Barceloneta fins la desembocadura del riu Besòs. D’aquesta 

manera es millorarà la connectivitat ecològica entre el mar i la muntanya 
(platges i  Parc Collserola), a través del corredor verd format pel riu Besòs, 
donant un enfoc sistèmic al sistema de parcs periurbans.  
 

Una àmbit de 7,8 Km lineals, que composen les platges urbanes de Barcelona i 
que formen part d’una de les úniques grans capitals europees que compta amb 
aquesta oferta costanera integrada a la ciutat. 
 

L’objectiu d’aquest canvi de model és fer una aposta radical per a la 
sostenibilitat com a valor ambiental però també com a motor de transformació 
econòmica, incidint especialment en el canvi de model turístic de la ciutat de 
Barcelona. 
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Es tracta d’un debat provocador i necessari, que tingui per principals objectius: 
 

1. Millorar la qualitat de l’aigua de les masses costaneres de Barcelona. 
2. La reducció total dels residus generats a la zona costanera de la ciutat 

fruit de l’activitat turística, en especial els residus que generen 
microplàstics. 

3. Recuperar la biodiversitat marina a les costes de Barcelona 
4. Preservar les activitats tradicionals de pesca. 

5. Fomentar la recerca i la conservació vinculada al medi marí. 
6. Convertir l’ecosistema marí i la seva biodiversitat en una font econòmica 

per Barcelona des del respecte a la natura, fomentant la pràctica 
esportiva i el lleure. 

7. Afavorir l’economia blava i l’emprenedoria vinculada a les activitats 
marines. 

 
Fer que Barcelona i els barcelonins/es visquin també vinculats al mar. 

 
Els Jocs Olímpics van suposar la transformació de la ciutat i la seva obertura al 
mar. Tradicionalment s’ha dit que la ciutat vivia d’esquenes al mar i que fou 
l’operació olímpica la que re-connectar el mar amb Barcelona. 

 
No obstant, la ciutat ha passat a viure de cara al mar, però calen fer passos 
importants per a re connectar Barcelona amb el mar i el foment d’activitats de 
lleure, esportives, econòmiques, ambientals i culturals que vinculin la ciutadania  

de Barcelona i el seu dia a dia amb les activitats marines. 
 
 
Millorar la qualitat de les platges i les zones costaneres amb una Zona 

Natural Urbana 

 
Actualment Barcelona viu acompanyada d’un gran Parc Natural de la muntanya 
de Collserola. Una superfície de 11.000 ha que suposa el principal pulmó verd 

de la ciutat. Un Parc d’una enorme valor ambiental que ha sabut preservar la 
biodiversitat i que s’ha convertit també en una referència pel lleure dels 
ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 
 

Una espècia de gran Central Park metropolità naturalitzat, que ens divideix 
però a la vegada ens connecta al conjunt de ciutadans d’aquesta àrea de 3,2 
milions d’habitants que som l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 

Durant aquest mandat les platges de Barceloneta, Marbella i Nova Icària han 
perdut les respectives banderes blaves degut a una reducció dels nivells de 
qualitat física-química i biològica de l’aigua. Malgrat complir els objectius de 
qualitat que estableix la normativa d’aigües de bany, la seva qualitat ha deixat 
de ser excel·lent, degut principalment a la elevada pressió antròpica i als 

abocaments  en temps de pluja de la xarxa de col·lectors de la ciutat.  
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Aquests són els registres recollits per l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
en el seu informe de 2018, i referent als valors de 2017: 
 

 
 
A més, tractant-se de masses d’aigua fortament modificades, la Directiva Marc 

de l’Aigua els exigeix l’assoliment del potencial ecològic, a través de mesures 
correctores que millorin la qualitat biològica, física-química i ecològica. 
 

 
Masses d’aigua costaneres a Barcelona, que han d’assolir el potencial ecològic segons la Directiva marc 

de l’aigua. El seu estat ecològic és dolent (massa d’aigua C-19 situada enfront de l’EDAR del Besòs) i 

proper a bo (massa d’aigua C-20 situada enfront de la Barceloneta i Somorrostro).Font: Agència Catalana 

de l’Aigua. 

 
 
En primer lloc treballarem per a millorar la qualitat de l’aigua de les nostres 
platges, recuperant les banderes blaves a totes les platges de la ciutat, però a 

la vegada duent a terme les accions necessàries per assolir el potencial 
ecològic de les masses d’aigua costaneres, a través d’accions de gestió del 
litoral i de restauració de les platges i de millora dels abocaments d’aigües 
pluvials i residuals al medi marí: 

 
- A nivell de gestió del litoral, s’impulsaran campanyes de civisme a les 

platges per millorar el seu estat de neteja i conservació, s’implantaran 
mesures per tal de prohibir la presència de plàstics a les platges, 

s’impulsaran campanyes neteja del fons marí, s’ordenaran els usos 
recreatius a la platja i s’establiran zones de baixa pressió antròpica 
establint zones sense fum. 

 

- A nivell d’accions de restauració i conservació, s’actuarà en les platges 
per al de garantir una transició tova entre el mar i la ciutat, implantant 
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vegetació autòctona i pròpia d’ecosistemes litorals, i establint 
ecosistemes dunars i zones verdes de transició en aquells trams on sigui 
viable. 

 

 
Exemple de transició tova entre platja i ciutat, i recuperació d’un ecosistema dunar  

 

Amb l’objectiu de recuperar la biodiversitat marina s’afavorirà la 
instal·lació de biòtops marins com els que es varen instal·lar a l’inici de 
la dècada dels 2000 amb l’objectiu de facilitar la recuperació de les 
espècies que habiten la costa de Barcelona i millorar els indicadors de 

macroinvertebrats marins. També es recuperaran els dics artificials 
existents, impulsant campanyes de neteja periòdiques i programes de 
vigilància ambiental. 

 
  

Imatges d’instal·lacions de biòtops marins per part de l’AMB en el present mandat.  

 
Finalment, es tindrà cura de les poblacions de corb marí emplomallat, 
espècie protegida per la normativa europea, que es troben actualment 

als esculls artificials existents en front de la Platja de Nova Icària, 
coordinant les administracions implicades (AMB i Generalitat) i duent a 
terme accions de sensibilització ciutadana. 

 

- Aquesta protecció requerirà la inversió de l’Ajuntament i l’AMB, del 
govern de la Generalitat i del Govern de l’Estat en la millora dels 
tractaments d’aigües de la ciutat de Barcelona, tant del Besòs i els seus 
entorns, com de la gestió de les aigües residuals de la ciutat. En aquest 

sentit, la reutilització de part de l’efluent de l’Estació depuradora del 
Besòs permetria reduir l’abocament d’aigua tractada a través de 
l’emissari submarí situat a la desembocadura del riu, millorant de forma 
substancial la qualitat física-química de les masses d’aigua costaneres 

de Barcelona. També caldrà incidir en evitar els abocaments d’aigües 
pluvials en temps de pluja a través d’actuacions al sistema de col·lectors 
de la ciutat. 
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L’objectiu és poder comptar amb una qualitat ecològica òptima de l’aigua a les 
masses d’aigua costaneres del litoral la ciutat durant el conjunt de l’any, amb 
independència dels episodis de pluges i tempestes, i assolir el potencial 
ecològic que exigeix la directiva marc de l’aigua en aquest àmbit 

 
 
Un oportunitat per a reorientar el model turístic i per generar noves 
oportunitats econòmiques basades en el lleure, l’esport i l’economia 

blava: 

 
Reorientar el model turístic: Qualitat, respecte al destí i aposta ambiental en la 
promoció turística. 

 
Barcelona necessita fer una aposta per a reorientar el model turístic de la ciutat 
basat en la qualitat i el respecte al destí. És per això que volem posar en valor 
els atractius ambientals de la ciutat de Barcelona i convertir la ciutat en un 

referent internacional del turisme sostenible. 
 
La transformació de la costa de Barcelona en zona natural urbana, permetrà 
els actuals usos de les platges però incidirà en els canvis de model i de consum 

que la ciutat necessita consolidar. 
 
Així mateix, s’incidirà en els canvis de consum prohibint qualsevol tipus d’envàs 
de plàstic no reutilitzable en els usos de les guinguetes que actualment es 

troben en les concessions administratives de les platges.  
 
També es proposarà un pacte amb tots els operadors de la zona costanera 
amb la finalitat d’eliminar els elements de plàstic d’un sol ús que es serveixen 

als establiments dels entorns, amb un pacte de col·laboració públic privada per 
la conservació del medi natural. 
 
Tots aquests elements, obren noves oportunitats econòmiques per la ciutat. En 

primer lloc permeten una nova experiència al visitant basada en el respecte al 
medi ambient així com amb el gaudi de la ciutat. 
 
Es potenciaran els esports i les activitats de descoberta del medi natural, 

donant impuls a les activitats tradicionals com el patí de vela català. També les 
activitats de submarinisme per a posar en valor la biodiversitat marina de la 
costa de Barcelona. 
 

En aquest sentit s’obrirà també l’espai del Moll de Pescadors i es potenciarà la 
D.O. Barceloneta com a referència dels productes del peix i les activitats 
tradicionals de pesca. Es tracten totes d’elles d’activitats d’especial interès de 
protecció i per aquest motiu treballarem amb el conjunt d’administracions per a 
potenciar-les. 

 
En definitiva, volem passar d’una promoció turística basada en l’oferta de sol i 
platja a una oferta basada en el respecte a la natura, la biodiversitat i la qualitat 
dels nostres ecosistemes marítims. 
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Volem que el visitant i el ciutadà no només gaudeixi la platja, sinó totes 
aquestes activitats relacionades amb el mar, posant com a ports base el Port 
Olímpic, Marina Vela, el Port Fòrum i el Centre Municipal de Vela que 
s’adaptaran i es renovaran per encabir-hi aquestes activitats. 

 
 
L’economia blava: Una aposta per a la recerca i l’emprenedoria vinculada al 
mar. 

 
A la vegada i donant continuïtat al projecte de la Ciutadella Científica i oberta al 
mar, obrirem un pol vinculat a l’economia blava i a totes aquelles activitats tant 
de recerca com d’emprenedoria vinculades al món del mar. 

 
Volem unir la capitalitat del mòbil que ha situat Barcelona com un referent de 
l’àmbit de les ‘startups’, vinculant-lo també amb les activitats marítimes. 
 

Volem obrir un nou equipament a l’esplanada confrontant amb el Port Olímpic 
que doni cabuda tant a una futura ampliació del CSIC, com també a nous 
espais dedicats a l’emprenedoria i les ‘startups’ vinculades al món marítim i a la 
seva pràctica esportiva. Un espai en col·laboració públic privada, que englobi 

des de la MWC i Barcelona Activa, fins a les principals entitats del sector com 
el Barcelona Tech City, l’escola catalana de vela o la necessitat de recuperar el 
projecte de la FNOB. El nostre objectiu és crear sinèrgies entre operadors 
públics i privats de la zona, que permetin impulsar aquest pol d’activitat 

econòmica que serveixi per a seguir posicionant Barcelona com un referent 
d’innovació digital i també en l’àmbit de la sostenibilitat. 
 
Un edifici amb una coberta verda que permetrà mantenir una gran àgora 

pública al seu terrat. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


