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L'estratègia urbana

Pretén dur a terme una reforma que unifiqui aquesta última peça del passeig tenint en compte
la seva doble funció: l'urbana i la portuària.

L'intenció és realitzar una divisió entre ambdós usos procurant que quedi bastant difosa,
permetent la connexió entre ells en cas que fos necessària.

Com a primer canvi cal destacar el soterrament del pàrquing, alliberant d'aquesta manera tota
l'esplanada. Aquest passa a estar sectoritzat segons l'ús públic o el privat. Tanmateix es
mantenen certes places en superfície per a donar suport tant a les passeres d'embarcacions
d'ús públic com a la zona pròxima a la grua.

Aquesta nova peça és capaç d'absorbir diferents circulacions: garantir l'accés peatonal al litoral
i al nou espigó del mur, aportar un últim tram de carril bici, que compartiria la vorera amb els
vianants, ja que es tracta d'una vorera que en cap moment és inferior als 6 metres.

Aquest nou tram completa d'aquesta manera el recorregut de 4Km que ve des de la
desembocadura del riu Tordera i a més contindria equipaments que garantirien la seva
consolidació com a peça urbana dins el teixit del municipi: una escola de submarinisme i
l'aquari de la Costa Brava.

Al punt d'unió entre el passeig ja consolidat i la nova peça (rotonda d'accés al port) s'ubicarien
les dues parades de transports públics que actualment arriben fins aquesta zona: el trenet que
circula al llarg de tot el passeig i el carrilet que connecta amb els dos jardins botànics situats a
la part alta dels penya segats que envolten el port.

Futura proposta per a l'esplanada del port Esquema de les circulacions proposades

Circulacions peatonals

Tràfic portuàri accès
Tràfic portuàri sortida
Tràfic públic accès

Tràfic públic sortida

Espai intersticial amb usos: serveis i bicicleta

Divisió de les circulacions rodades

PROGRAMA:

-Aparcament públic

- En superfície:
· Parada del carrilet (jardí botànic)
· Parada del trenet (passeig marítim)
· Parada per 3 autocars
· Zona portuària, 21 places (2 min.)
· Escola de submarinisme 5 places (1 min.)
· Aparcament motos 14 places
· Aparcament bicicletes 40 places
·Aparcament de piragües 50 places

-Soterrat:
· 246 places (6 min. + 16 elèctrics)

-Aparcament privat

-En superfície: · 20 places (2 min.)

-Soterrat · 79 places (6 min. + 10 elèctrics)

-Aquari

-Pb+1: 1.200m²
-Pb: 1.700m²
-Pb-1: 2.400m²
-Mirador: 160m²

TOTAL: 5.460m²

-Escola de submarinisme 490m²

-Parc d'infants 225m²

-Taller/magatzem de xarxes 60m² + 180 m²

-Restaurant 160m²
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