
Projecte Blau@Ictinea  vs. Nou Barri el Morrot 

 
Agent: Ajuntament de Barcelona. 

 
 
Principals conflictes: 
 
· El projecte 
Blau@Ictinea va ser 
rebutjat l’abril del 2012 
pel plenari municipal. 
 
· El projecte Nou Barri 
el Morrot segueix la 
mateixa proposta i 
emplaçament. 
 
· Canvi d’ús portuari 
per noves activitats 
d’ús privat. 
 
· Nova edificació en 
ribera de mar que 
defuig la vigent Llei de 
Costes 22/1988, de 28 
de juliol, aprofitant 
que es troba dins dels 
terrenys del port. 
 
· El projecte no 
garanteix els objectius 
d’aquesta Llei que té 
entre altres: 
 

-Garantir l'ús públic del 
mar, de la seva ribera i 
de la resta del domini 
públic maritimoterrestre, 
sense més excepcions 
que les derivades de 
raons d'interès públic 
degudament justificades. 
 
- Regular la utilització 
racional d'aquests béns 
en termes concordes 
amb la seva naturalesa, 
les seves finalitats i amb 
el respecte al paisatge, 
al medi ambient i al 
patrimoni històric. 

 
· Projecte amb un 
impacte paisatgístic a 
gran escala. 
 
· Trencament de 
l’horitzó en la relació 
ciutat-mar. 

 

 
 
 
 

Descripció projecte Blau@Ictínea segons els promotors: 
 
Estat de realització: Projecte rebutjat 
 
Blau@Ictínea és un projecte que pretén transformar l'àmbit entre la muntanya de 
Montjuïc, la ronda Litoral i el port a l'àrea del Morrot. 
 
Blau@Ictínia és un projecte que està en una fase inicial de desenvolupament i que pretén 
transformar l'àmbit entre la muntanya de Montjuïc, la ronda Litoral i el port a la zona del 
Morrot, amb l'objectiu d'oferir nous espais d'activitat, de lleure i d'habitatge per tal que 
esdevinguin la porta d'entrada a la ciutat des del mar. 
 
El port de Barcelona i les seves infraestructures han estat uns espais en contínua 
evolució i creixement des dels seus inicis. Avui és un lloc amb un important 
desenvolupament i amb grans inversions, com ara el nou espai dedicat a l'àrea de 
contenidors. En aquest sentit, es considera que aquest projecte permetrà regenerar i 
renaturalitzar la seva àrea d'influència i impulsar nova economia per al port i la ciutat. 
 
FONT: web del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona  (28/03/2013) 

http://www.pemb.cat/?projecte=blauictinea 

 
 
Descripció projecte Nou Barri el Morrot: 
 
Estat de realització: Projecte 
 
No s’ha trobat informació oficial de accés públic, a excepció del vídeo de presentació 
del projecte i imatges al web de CiU. 
 
 

Imatges 

 

 
 

Font: Video en web de CiU 

 
 

 
Font: Video en web del Port de Barcelona 

 

 

 
Font: Imatge en web de CiU 

 

Referències  
http://www.pemb.cat/?projecte=blauictinea ( 28/03/2013) 

Vídeo presentació de X. Trias http://youtu.be/wPnu1iNbmgM ( 28/03/2013) 

Projecte en el web de CiU http://www.ciu.cat/microsite_fitxa_noticies.php?ms_ID=9&news_ID=9937 
(28/03/2013) 

 

www.ciutatport.com 
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