
L’última gran transformació urbana de Barcelona: de la Mina al Fòrum. 
 

 

 

PREGUNTA DILEMA: Com reconeixem la perifèria urbana? És un espai susceptible de 

majors transformacions que la resta de la ciutat? És això un avantatge o un inconvenient? Els 

diferents espais (La Mina, Fòrum, etc.) són antagònics o complementaris? 

 

PUNTS DE L’ITINERARI I CONSTRUCCIÓ FORMAL 
Distància: 5’5 km 

Temps explicacions: 70 min 

Temps de caminar: 90 min 

Temps total: 3 hores aprox. 

Sortida des de l’Institut Barri Besòs per Josep Pla. 

 

PARADA 1: Parc de Diagonal Mar (20 min) 

 

Explicació sobre l’obertura de la Diagonal.  

El projecte d’Ildefons Cerdà preveia una Plaça de les Glòries com a centre neuràlgic de 

l’Eixample. En canvi, les Glòries va esdevenir el límit de la Diagonal. Més enllà, de Sant Martí al 

Besòs, la ciutat es va constituir sense ordre ni concert. Entre els anys 1988 i 1993 es va aprovar 
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un pla per a l’obertura de la Diagonal pel mig de Poblenou fins a la Rambla Prim. Finalment, el 

somni de Cerdà s’acompliria per al projecte de la nova Barcelona de 2004. El projecte va afectar 

més de seixanta hectàrees, l’expropiació de centenars d’habitatges antics i negocis, així com 

una inversió d’uns mil milions d’euros. 

 

Explicació sobre el centre comercial Diagonal Mar. 

Diagonal Mar és una de les principals operacions de la Barcelona del 2004. Aquesta operació 

urbanística privada, de capital estranger, es va posar en marxa el 1990, any en què una 

empresa nord-americana  començà a adquirir els terrenys per a construir aquest centre 

comercial de 67.000 metres quadrats. Construït a partir de 1997 a la confluència de l’avinguda 

Diagonal i la Rambla Prim, inclou un hipermercat Alcampo, així com un multicinema, unes 

galeries amb botigues i un aparcament.  

Dins del mateix projecte de base nord-americana es va construir un nou barri de cara al mar, 

amb blocs de pisos de luxe.  

Explicació sobre el Parc de Diagonal Mar. 

El projecte va ser culminat amb un parc per a ús públic, construït per Enric Miralles, inaugurat el 

2002, sobre els terrenys de l’antiga fàbrica Macosa. Simulant  un immens arbre, el parc intenta 

ser sostenible i autosuficient, utilitzant aigües freàtiques emmagatzemades en pous per a regar 

les jardineres.  

En aquest punt es pot introduir una reflexió sobre el model d’urbs que volem com a ciutadans. 

A Barcelona, amb una història mil·lenària, amb exemples de barris com Gràcia o Poblenou, amb 

les seves places i rambles que vertebren els comerços i la vida social dels barris, volem doncs en 

aquesta ciutat la implantació del model nord-americà? Són més els avantatge que els 

inconvenients en una barri articulat al voltant d’un centre comercial privat que ens condueix al 

consumisme? O potser és indispensable la creació d’un barri com Diagonal Mar per al 

màrqueting urbà en el context de la globalització? 

PARADA 2: Parc del Fòrum (20 min) 
 

Explicació sobre el Camp de la Bota. 

Els terrenys que ocupa actualment el Fòrum havien estat ocupats antigament per barraques. 

Aixecades per immigrants que arribaven d’arreu d’Espanya per a treballar a l’Exposició 

Internacional de 1929, més de 800 barraques van arribar a albergar 5000 habitants, sobretot 

d’ètnia gitana, a principis dels anys 70.  

Entremig de les barraques s’hi trobava l’antic Castell de les Quatre Torres, construït el 1858. Al 

principi de la guerra civil el castell es va utilitzar com a lloc d'afusellaments de militars 

sublevats. Després de la victòria franquista es va transformar en una presó on fins a 

l'any 1952 es van afusellar unes 1.700 persones —republicans, anarquistes i d'altres perseguits 

pel règim franquista. 
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Avui en dia en el terreny on hi havia el castell hi ha una placa en record dels afusellats just al 

costat de l’edifici del Fòrum. 

 

Explicació sobre el Parc del Fòrum. 

El Fòrum Universal de les Cultures de 2004, ideat per l’alcalde Joan Clos, no va ser tant un 

intent per dialogar sobre les cultures, com l’excusa per recaptar els recursos necessaris per a 

transformar tota aquesta àrea urbana. Es tractava, doncs, de la culminació de la transformació 

del litoral barceloní. 

Més enllà de la discussió sobre el model de ciutat que volem, tractat anteriorment, el Fòrum ha 

deixat un seguit d’edificis i infraestructures, algunes més útils que d’altres. Molts dels 

esdeveniments més multitudinaris de Barcelona, com les festes de la Mercè, els festivals 

Summercase, el Primavera Sound o la Feria de Abril, se celebren en aquest espai. 

Les dues edificacions principals són l’Edifici Fòrum i el Centre de Convencions Internacional. Al 

seu davant queda la segona plaça més gran del món, construïda sobre una estació depuradora. 

Altres instal·lacions són l’estació d’energia solar fotovoltaica i el port esportiu. 

 

Explicació sobre les centrals tèrmiques i la incineradora. 

L’antiga Central Tèrmica del Besos, o de les Tres Xemeneies, situada a Sant Adrià del Besòs, va 

produir electricitat des del 1970 fins al 2011, mitjançant el cicle convencional (més 

contaminant). Les seves xemeneies, de 200 metres d’altura, formen part del paisatge de la 

ciutat. L’ajuntament de Sant Adrià va organitzar un referèndum per mantenir les tres 

xemeneies i convertir-les en centres socials, amb l’aprovació dels ciutadans. 

Acabada la vida útil de la central, el mateix 2011 es va inaugurar una nova central de cicle 

combinat (menys contaminant), que s’unia a una altra ja existent al seu costat. 

Al costat de les centrals tèrmiques trobem la Incineradora de Sant Adrià, amb una tecnologia 

molt moderna per a l’eliminació de residus. 

 

PARADA 3: Desembocadura del Besòs (Opcional) (10 min) 
 

En aquest punt es pot anar fins a la desembocadura del Besòs, per a remarcar que tot el barri 

està construït sobre el delta del riu, reflexionar sobre la connexió entre ciutat i entorn natural, 

així com debatre la conveniència de construir ports esportius que aturen la dipositació de 

sediments marins. 

Aquesta darrera parada a la desembocadura pot fer llarg i feixuc l’itinerari, així que seria 

opcional en funció del ritme i l’interès del grup. 

 

PARADA 4: Barri de La Mina (10 min) 
 

El Barri de La Mina pertany a Sant Adrià del Besòs, tot i que està enganxat a Barcelona, i separat 

de Sant Adrià pel riu i la Ronda Litoral. Consta de 20 blocs d’entre 5 i 12 pisos. 
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Amb l’objectiu d’eradicar les barraques de campaments com el Camp de la Bota o La Perona, 

entre  1969 i 1974 es van construir els blocs de pisos, de protecció oficial, sense planificar 

prèviament els serveis que necessitaria aquest nou barri. Davant de la creixent situació 

d’exclusió i marginalitat, així com de la conflictivitat social, s’intenta posar en marxa el Pla de 

Transformació de La Mina, amb l’objectiu dotar el barri d’una qualitat de vida superior 

mitjançant una gestió integrada de totes les actuacions. 

Alguns exemples d’aquestes actuacions poden ser: la construcció un passeig central fins al mar, 

la reurbanització de les artèries principals, millorar les voreres, construcció d’un carril bici o el 

tramvia. 

 

PARADA 5: Barris del Besòs i el Maresme (10 min) 
 

Edificats entre els anys 60 i 70 sobre camps i masos del  Besòs, vertebrats per l’eix central de la 

Rambla Prim (antiga riera d’Horta) s’ubiquen l’antic “Poblado del Sud-Oeste del Besós”, avui 

Barri del Besòs, i el Barri del Maresme, al voltant del carrer Maresme. Aquests barris, que 

acollien els fluxos immigratoris de l’època, van sorgir sense una dotació mínima d’equipaments 

i serveis. La posterior lluita dels veïns va provocar una progressiva millora del barri des dels 

anys 70. Actualment el barri compta amb nombrosos serveis d’educació, sanitat, cultura, lleure, 

etc. No obstant, el habitants del barri segueixen tenint la meitat de la renda familiar disponible 

mitjana de Barcelona i una tercera part de titulats universitaris respecte a la resta d’habitants 

de la ciutat. 

 

 

MATERIALS PER A TREBALLAR L’ITINERARI 

 

Els barris 
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http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/44/ct_qc2.htm 

 

 

TEXT: Marta Ricart 

L’obertura de la Diagonal  
El vell somni 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La prolongació de la Diagonal fins al mar, fins a la Rambla 
Prim, és un vell somni que a poc a poc es va fent realitat i 
que també forma part de la nova Barcelona del 2004. 
Ildefons Cerdà, que va plantejar la plaça de les Glòries com 
el centre neuràlgic del seu Eixample, no imaginava que la 
plaça esdevindria un límit on aniria a morir la gran artèria, 
mentre la ciutat, des de Sant Martí fins al Besòs, creixia 
sense gaire ordre ni concert. Ara, després d’anys d’aturada, 
la nova trama urbana de carrers es vol acabar el 1999, però 
els més de 5.000 habitatges que es preveu fer als marges 
d’aquests carrers s’aniran aixecant més lentament. 
Al 1988 es va aprovar un primer pla per a l’obertura de la 
Diagonal pel mig de Poblenou fins a Prim. El vistiplau 
definitiu es va fer esperar fins a mitjan 1993, i va ser un dels 
assumptes que va generar una forta picabaralla entre 
l’Ajuntament i el director general d’Urbanisme de la 
Generalitat, Joan Anton Solans, que va rebaixar 
l’edificabilitat inicialment proposada per l’Ajuntament. A la fi, 
l’índex va quedar en 1,3 metres de sostre per cada metre 
quadrat de sòl després que el pla es desencallés per un 
acord polític. 
El projecte afecta un àmbit de més de seixanta hectàrees, 
la qual cosa suposa expropiar uns 730 habitatges antics i 
uns 500 negocis, molts d’ells petites indústries i tallers. 
L’operació es preveia desenvolupar en uns deu anys i 
s’estimava que requeriria una inversió de 147.000 milions 
de pessetes. 
L’actuació traçarà una avinguda de cinquanta metres 
d’ample i continuarà les connexions dels carrers que l’han 
de creuar, molts d’ells interromputs per l’existència 
d’edificacions. Així mateix, es construirà una trama tan fidel 
com sigui possible a la de l’Eixample, integrada per una 
vintena d’illes d’habitatge amb zones verdes –com ara un 
parc de quatre hectàrees més o menys a l’actual 
confluència de l’avinguda Diagonal amb Pere IV–, espais 
per a equipaments –l’antiga fàbrica tèxtil de Ca l’Aranyó, 
que acollirà un museu de la moto, entre altres instal.lacions 
públiques, al costat de les Glòries– i algun espai reservat 
per a oficines. 
Es va convidar les cooperatives sindicals de CCOO i UGT, 
així com una empresa de l’Estat i la del consell comarcal, a 
construir pisos: més de 3.000. A poc a poc els promotors 
privats més importants de la ciutat (Enric Reyna, Núñez i 
Navarro, el grup Figueras, La Clau d’Or, Vallehermoso, 
Caixa de Catalunya) van anar prenent posicions, però va 
propiciar l’inici del projecte la construcció del centre 
comercial Barcelona Glòries, participat en part pel Consorci 

http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/44/ct_qc2.htm
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de la Zona Franca i obert el 1995, que va permetre dibuixar 
un primer tram de 500 metres d’avinguda des de les Glòries 
fins al carrer Llacuna el 1991. Aquest model s’havia d’anar 
continuant per trams –el 1993 va arribar un segon de 400 
metres, entre els carrers Selva de Mar i Josep Pla–, dels 
quals alguns queden pendents. 
El projecte Diagonal-Poblenou va ser seriosament 
amenaçat pels problemes de la cooperativa sindical UGT i 
la desaparició de l’empresa estatal d’habitatge. Durant tot 
aquest temps, podria dir-se que es va reformular com una 
promoció eminentment privada perquè l’habitatge públic 
quedava pendent d’una actuació que podria desenvolupar-
se en un futur. Ara com ara, però, només es preveu fer mig 
miler de pisos públics. 
A la fi del 1996 el pla es va reactivar. Els promotors privats 
van iniciar la construcció de 88 pisos destinats a allotjar els 
afectats pels enderrocs de les velles edificacions, que 
s’hauran de substituir per altres de noves. Aquesta primera 
actuació d’habitatge privat reforma quasi onze hectàrees. 
Serà una promoció de 1.200 pisos, la més gran i la situada 
més a prop de les Glòries, amb una zona verda d’una illa 
que urbanitzaran els mateixos promotors privats. La inversió 
en construcció és d’uns 10.000 milions de pessetes 
(solament el parc en costa mil). 
Amb la voluntat d’esperonar l’actuació dels constructors, al 
mateix temps que aquests van engegar la iniciativa, 
l’Ajuntament de Barcelona va decidir accelerar la 
urbanització dels carrers. S’estima que les indemnitzacions 
per les expropiacions, els enderrocs d’antics edificis i la 
urbanització del sòl als espais públics tindran un cost, per a 
tota la superfície d’obertura de la Diagonal, de 19.500 
milions de pessetes, dels quals l’Ajuntament només en 
pagarà 5.600, mentre que la resta anirà a càrrec dels 
promotors privats. 
Fins a la fi de l’actual mandat, a mitjan 1999, s’invertiran 
uns 4.000 milions de pessetes en aquesta tasca. El govern 
municipal avançarà diners, però després ho cobrarà als 
promotors, excepte en l’àrea on ja estan treballant els 
privats en els seus habitatges, on ells mateixos estan 
portant a terme la urbanització. La idea és acabar d’obrir la 
Diagonal i tota la trama viària perpendicular –Bilbao, 
Espronceda, la Rambla del Poblenou...– i urbanitzar les 
zones verdes. Com a la resta de noves promocions 
residencials del Poblenou, sota els carrers s’hi construiran 
galeries de serveis i la xarxa de recollida pneumàtica 
d’escombraries. Els promotors consideren que la 
urbanització encarirà el cost dels pisos. 

 

Font: http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/44/ct_qc2.htm 

 

 

TEXT: Marta Ricart 

Diagonal Mar  
Un nou centre urbà 

http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/44/ct_qc2.htm
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Ha passat una dècada d’incerteses i modificacions abans 
que el complex Diagonal Mar prengués forma 
definitivament. Aquesta zona del Poblenou industrial, tocant 
al riu Besòs, ja es va plantejar l’any 1987 com una de les 
àrees dites de nova centralitat de la Barcelona del futur. 
Aquí s’havia de construir un centre direccional, és a dir, de 
serveis, que ja no va arribar a temps per al 1992. Finalment, 
no serà ben bé això el que s’hi faci, sinó una nova àrea 
eminentment residencial. Sigui com vulgui, Diagonal Mar és 
una de les operacions de més magnitud de la Barcelona del 
2004. Una operació urbanística privada, de capital 
estranger, com difícilment se’n faran més, ja que la ciutat 
està esgotant el seu sòl urbanitzable. 
Al 1990, l’empresa Kepro, filial de la corporació financera 
nord-americana Kemper (de Chicago, Illinois), va comprar 
34 hectàrees de terreny (tretze d’elles eren de propietat del 
Hòlding Olímpic) i va començar la tramitació urbanística per 
construir-hi un centre comercial de 67.000 metres quadrats, 
quasi 221.000 metres de sostre d’oficines i 54.000 
d’habitatge. A més de l’Hotel Arts, d’inversió americana i 
japonesa, i del centre comercial que una companyia 
francesa volia construir a la Plaça de Catalunya, aquesta 
era una de les grans apostes de la inversió estrangera a 
Barcelona. La inversió necessària s’estimava en uns 
200.000 milions de pessetes (60.000 en una primera fase, 
que es preveia que generés uns 4.000 llocs de treball). 
El permís urbanístic va arribar a la fi de 1993, i a mitjan 
1994 la Generalitat va autoritzar el centre comercial. El nou 
complex constituïa una de les principals peces de la 
transformació que es preveia d’unes 120 hectàrees de sòl al 
litoral del Poblenou. Un projecte general de l’arquitecte 
Ricard Bofill plantejava per a Diagonal Mar 29 edificis 
d’oficines presidits per una torre de 27 plantes d’alçada. 
Però feia falta capital, i Kepro va buscar socis en va: era 
l’època de la crisi econòmica que va ensorrar el mercat de 
les oficines. L’asseguradora suïssa Zurich va comprar 
l’empresa matriu nord-americana i Kepro va fer una 
suspensió de pagaments al 1995. Zuric no estava 
interessada en l’operació immobiliària i una de les noves 
àrees de Barcelona semblava condemnada a no urbanitzar-
se mai. Fins que l’estiu del 1996 es va trobar un nou 
promotor, la immobiliària texana Hines. 
Als terrenys s’hi construeix des de la primavera del 1997 el 
centre comercial i de lleure de 87.000 metres quadrats 
(67.000 comercials, encara que no tots útils per a la venda), 
que vol ser el motor de tot el complex. Se situarà en la 
confluència de l’avinguda Diagonal i la Rambla Prim, i 
inclourà un hipermercat de la firma Alcampo d’uns 18.000 
metres, així com un multicine amb vint sales, unes galeries 
amb 200 botigues i un aparcament de 5.500 places. 
L’empresa promotora del complex, Hines, ha presentat un 
últim projecte per a Diagonal Mar. L’empresa nord-
americana ha esborrat les oficines, perquè encara no veu 
viable la seva venda, i ha proposat l’edificació de 1.600 
habitatges, un nou barri de cara al mar. Per al projecte 
arquitectònic l’empresa ha consultat diferents arquitectes, 
d’entre ells, un que li pogués adaptar els conceptes 
americans a Barcelona, Òscar Tusquets, a qui Kepro ja 
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havia encarregat els pocs edificis d’habitatges previstos 
inicialment. 
Així, els habitatges estarien distribuïts en cinc superilles 
d’uns 400 habitatges cada una, és a dir, dos blocs de pisos 
de no més de nou plantes més dues torres (d’entre catorze i 
vint plantes d’alçada). Està previst que els habitatges 
disposin de sistemes d’estalvi d’energia i de la xarxa de 
recollida pneumàtica d’escombraries que ja es va instal.lar a 
la Vila Olímpica. Aquests habitatges substituirien la major 
part de l’edificació d’oficines prevista inicialment, ja que 
només quedarien 74.000 metres quadrats per a despatxos i 
equipaments (s’ha parlat de fer-hi un hotel també, si el 
casino s’hi traslladés d’aquí a cinc o sis anys com vol 
l’Ajuntament). La previsió és que els pisos estiguin 
construïts l’any 2005. L’Ajuntament ha demanat a la 
promotora que el 2003, a temps per al 2004, quedin acabats 
els carrers, les places i la resta d’espais públics, que ja 
s’han començat a urbanitzar. Hines ha signat un acord amb 
una immobiliària local, Habitat, per a l’edificació dels primers 
pisos, que estarien acabats l’any 2000. 
Diagonal Mar inclou un parc d’una quinzena d’hectàrees, 
cedides per a ús públic que, segons l’última proposta, 
s’estendrà des de la Diagonal fins a la Ronda Litoral. El 
disseny s’ha encarregat a l’arquitecte Enric Miralles, el qual 
concep l’espai com un immens arbre. El tronc seria un 
passeig central que començaria a l’avinguda Diagonal, a 
l’entrada del centre comercial, i baixaria zigzaguejant pel 
costat d’un gran llac, fins al mar. Saltant per damunt de la 
Ronda Litoral aniria a desembocar al nou espai públic de 
platges i reservat per al zoo i el parc marítim que es pretén 
guanyar al mar tot just davant del complex Diagonal Mar. 
De fet, les terres que s’extreguin dels terrenys per 
urbanitzar-los i edificar-hi han d’ajudar a guanyar aquest 
terreny al mar. 

 

Font: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/20100114/forum-2004-obro-milagro-

incorporar-una-depuradora-una-incineradora-nuevo-centro-ocio-negocios-bcn/print-239831.shtml 

 

El Fòrum 2004 obró el milagro de incorporar una 

depuradora y una incineradora al nuevo centro de 

ocio y negocios de BCN 
Jueves, 14 de enero - 00:00h. 

La operación urbanística del Fòrum no es más que el gesto inmediato que cualquier estudiante de primero de 

arquitectura hubiera trazado de manera casi automática tras las obras de 1992. Completar la reconquista del 

litoral, los casi siete kilómetros de costa para disfrute ciudadano, desde la estatua de Colón hasta el Besòs 

suponía, sin embargo, reconvertir lo que durante tres décadas fue el cuarto trastero del área metropolitana. La 

suma de la depuradora, la incineradora y el mismo río Besòs, la cloaca a cielo abierto más nauseabunda de 

Europa eran todo un reto. 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/20100114/forum-2004-obro-milagro-incorporar-una-depuradora-una-incineradora-nuevo-centro-ocio-negocios-bcn/print-239831.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/20100114/forum-2004-obro-milagro-incorporar-una-depuradora-una-incineradora-nuevo-centro-ocio-negocios-bcn/print-239831.shtml
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Josep Antoni Acebillo, Enric Miralles, Josep Lluís Mateo, son algunos de los hombres que, de manera casi 

visionaria, proyectaron la homérica conversión de este espacio en un nuevo centro de negocios y de ocio, no 

exento de vivienda. La semicobertura de la depuradora dio lugar a la mayor plaza pública de Barcelona. 

Repitiendo un símil del ecólogo Ramon Folch, Barcelona dejó de esconder aquellas infraestructuras quizá feas 

pero imprescindibles para mostrarlas y presumir de ellas, igual que en los domicilios cada vez se presta más 

atención al aspecto de los cuartos de baño. 

El empuje con que, Diagonal arriba, nació el distrito 22@ fue el hábitat ideal para que la ciudad, en este 

extremo del municipio, adoptara un skyline propio y diferenciado del resto de Barcelona. Aparecieron así las 

torres altas, pero no mucho, de unos 100 metros. Algunas de ellas aún en construcción. 

Obras en curso 

Y no es lo único que aún hoy queda por realizar del proyecto original. Hace menos de un mes se puso la 

primera piedra del que será el campus universitario del Besòs, un área de comunión entre empresa y 

universidad que se halla entre el nuevo puerto de Sant Adrià y la nueva Mina. 

Y es que la construcción del Fòrum, la reconversión de lo quefue el Camp de la Bota, donde el franquismo 

fusiló a millares de presos políticos, supuso también la primera gran obra que cosió dos municipios 

metropolitanos. Y la desaparición de las barreras físicas, como la Ronda Litoral, que convertían la Mina en un 

gueto 

La obra del Fòrum sufrió un doble desprestigio. Primero pagó el pecado original de llevar el mismo nombre 

que el evento del 2004 cuyo fiasco dio tantos quebraderos de cabeza al ayuntamiento. La segunda fue la 

operación que la inmobiliaria estadounidense Hines levantó en unos terrenos anexos por los que nadie –

entiéndase promotoras locales– quiso apostar por estar, precisamente, donde estaban. Sus altas torres de 

viviendas, y sus más altos precios, provocaron el enfado de aquellos que defendían el modelo de ciudad 

compacta. 

La operación Fòrum se completará, con todo, cuando se finalicen las obras de los otros dos vértices del 

triángulo que definen, también, la estación de Sagrera y la plaza de las Glòries. 
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Comentarios(13) 

cuando ya parecía condenado a convertirse en proyecto maldito, víctima de la crisis, el complejo Port Fòrum y 

sus decenas de locales pendientes de alquilar desde hace años han cobrado un nuevo y definitivo impulso. El 

motivo es doble. Por un lado, la concesionaria es ahora una nueva empresa decidida a revigorizar la zona de 

la mano de «primeras marcas» con las que está acabando de llegar a acuerdos, y por otra parte está el interés 

despertado en algunos de los principales grupos de ocio de España, en especial Amnesia, que se perfila como 

principal candidato, de la mano de un gran proyecto arquitectónico. 
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En el sector de la noche de Barcelona la noticia corre como la pólvora desde hace unos días. Y es que son 

muchos los locales que viven una situación delicada provocada por la caída del consumo -también nocturno- y 

cualquier desembarco de gran calibre es recibido con expectación. Un hecho que se amplifica teniendo en 

cuenta que desde la llegada de la gran tienda Decathlon a la zona, el Port Fòrum languidecía y mantenía 

buena parte de sus 20.000 metros cuadrados de espacio comercial sin colocar. 

Y es que aunque el enclave y el proyecto eran ambiciosos y un revulsivo para este eje portuario de Sant Adrià, 

la brutal irrupción de la crisis frenó en el 2007 las iniciales ambiciones de sus promotores. 

EL ENTRAMADO / Hasta ahora, la parte náutica la gestiona Marina Port Fòrum, mientras que la comercial era 

una concesión a la inmobiliaria Monteverde hasta el 2031. No obstante, esta empresa está culminando el 

traspaso del activo. Siendo Montemare quien espera rematar en breve varias negociaciones «con el sector del 

ocio y la restauración». 

En este marco es donde ha eclosionado el proyecto más importante planteado hasta ahora para la zona, con 

una macrodiscoteca «de una de las primeras marcas del sector», confirman fuentes de la concesionaria, que 

no quieren precisar nombres hasta completar las operaciones en octubre. El objetivo es crear un núcleo de 

ocio «de calidad» que dinamice la zona, tras largos debates sobre los usos más convenientes para Port 

Fòrum. El Ayuntamiento de Sant Adrià, que siempre había rechazado grandes proyectos nocturnos, podría ver 

ahora el asunto con mejores ojos, ante el prestigio de los candidatos y la millonaria inversión para el municipio. 

SECRETISMO / Pese a que ya ha habido reuniones con representantes municipales, duentes del consistorio 

negaron ayer conocer proyectos en firme. Otras fuentes sí confirmaron que muy pronto el Port Fòrum abrirá 

una etapa más lúdica, que pondrá punto final a las decenas de locales cerrados. Si se firma la principal 

candidatura, Amnesia, el espacio aglutinaría varios locales y ofrecería una propuesta de copas y baile tan 

potente como la que ahora les ha convertido en una de las principales factorías de la noche en Eivissa. Su 

proyecto para levantar un ambiente polivalente, con terraza al estilo ibicenco, adaptable con una cubierta al 

invierno estaría firmada por un gran arquitecto. El grupo de ocio habría contactado ya con Jean Nouvel, según 

fuentes de la negociación. 
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En el tintero quedan por definir algunos flecos, pero por delante habría varios meses de obras. Según 

Monteverde, la operación se completaría con algún nuevo operador de restauración. Otra gran grupo, Pachá, 

también había negociado durante meses un posible desembarco en la zona, lo que demuestra que, pese a su 

hivernación, el Fòrum se ha convertido en uno de los pocos grandes reductos válidos para el ocio en 

mayúsculas. 
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