Projecte de reforma dels Porxos d’en Xifré
Agent: Ajuntament de Barcelona.
Principals conflictes:
· Operació puntual que
enllaça amb el procés
de transformació del
seu entorn amb la
modificació del Pla
d’Usos de Ciutat Vella
· L’actual proposta de
modificació del Pla
d’Usos de Ciutat Vella
trenca l’equilibri entre
la vida ciutadana i
l’activitat turística.
· La modificació del
Pla d’Usos (en curs
d’aprovació) pretén
augmentar el nombre
d’equipaments
turístics hotelers.
· Amenaça el
patrimoni cultural per
pèrdua o alteració de
la seva edificació.

Descripció del projecte:
Estat de realització: Projecte.
No s’ha trobat cap projecte oficial d’accés públic.
Extracte d’article de premsa:
El projecte de reforma dels porxos de Xifré està obligat a conviure amb el debat
sobre el pla d'usos de Ciutat Vella i el model turístic i comercial de la ciutat. Els
propietaris de les finques d'aquesta illa, tal com detallava ahir aquest diari, plantegen
a l'ajuntament una millora integral del lloc, en un altre temps temple de l'electrònica
de baix cost i convertit ara en un racó. Proposen fer que el carrer sigui de vianants i
es comprometen sanejar façanes i arreglar els arcs que envolten el barri des de Pla
de Palau fins a Via Laietana. Ningú discuteix a aquests promotors el seu dret de
reclamar una neteja de cara. Una altra cosa és acceptar que aquest renaixement
vingui acompanyat d'un 'boom' turístic o d'un desembarcament en massa
d'empresaris hotelers.
Des del punt de vista polític el focus va més enllà de la zona zero. Alberto Villagrasa
(PP) considera que el pla dels promotors s'ha fet «amb molt cap i visió de futur per a
una zona de Ciutat Vella que està morta comercialment i socialment». La
dinamització de la zona, apunta el regidor conservador, «crearà llocs de treball», i
funcionarà com a nexe entre la Ribera i la Barceloneta. Sobre la possibilitat
d'instal·lar-hi hotels, assegura que l'entorn és ideal perquè no està saturat com altres
àrees del districte.
Als antípodes

· Provoca la pèrdua de
població resident per
visitants.

L'opinió de Ricard Gomà (ICV-EUiA) s'ha d'anar a buscar a l'altre extrem ideològic.
El líder ecosocialista considera que la possible transformació dels porxos de Xifré
«serà la primera evidència de la submissió del pla d'usos als interessos del sector
turístic i hoteler», un fet que representa un «risc enorme d'acabar convertint Ciutat
Vella en un parc temàtic turístic». «Aquesta transformació no hauria d'estar al servei
dels megaiots de luxe que CiU i PP volen allotjar al Port Vell», conclou Gomà. [...]
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