
PLANTA D’USOS I ORDENACIÓ. ESTAT ACTUAL. PREVI A L’AMPLIACIÓ
e 1:2500

Àrea tècnica i diposit de combustible

Magatzems creuers

Casetes de pescadors

Tallers i Espai polivalent. Nova escola de submarinisme

Magatzems

Llotja

Pallols

Escola de submarinisme

Restaurants

Antiga llotja

Casa del Port

Manteniment de vaixells

Aparcament (zona blava)

Aparcament puntual

Aparcament (privat port)

Aparcament de serveis

Espai de circulació rodada

LLEGENDA D’USOS

Aquesta és l’ampliació realitzada durant aquest útlim any i mig i 
el seu estat actual. Com es pot observar no hi ha hagut canvis 
pel que fa a l’esplanada del port i per tant les circulacions peato-
nals i l’accés al litoral continuen del tot obstaculitzades.

La futura proposta per a la remodelació d’aquest espai urbà i 
portuari contempla la creació d’una rotonda que permetria regu-
lar l’entrada del tràfic a l’àrea restringida per a ús portuari i també
inclou la creació d’un espai lúdic de restaurants i serveis garan-
tint un accés a l’espigó mitjançant unes rampes en ziga-ziga.

Aquesta última proposta no evita l’extens aparcament existent ni 
el tall que suposen les circulacions de tràfic rodat sobre les cir-
culacions peatonals o de bicicletes. Tampoc millora l’accés a la
cala de Sta. Anna que actualment  és garantit mitjançant un ca-
rrer amb voreres d’amplades menors a un metre.

ESTAT ACTUAL DEL PORT DE BLANES 
PROBLEMES
Agitació interior
Ultrapassaments / Inestabilitat del dic de recer
Manca d’espai en relacio terra i aigua
Calen millores a la llotja
Urbanització de la zona exterior
Millora de les infrastructures del port pesquer i turístic

L’AMPLIACIÓ DEL PORT DE BLANES
L’ampliació del port en relació a Sta. Anna.
PROBLEMES
L’erosió permanent.
Generació d’un punt crític amb poc moviment d’aigües.
Pèrdua de les visuals i la continuitat de la Costa Brava.
Atac de la flora i la fauna marina.
Pèrdua d’un racó històric del port i la Vila de Blanes.
Oblit de la visual via terrestre del mirador del jardí botanic.
Aproximació a les restes d’un naufragi davant la cala.
CAL GARANTIR
Funcionament eficaç de la zona i els serveis portuaris.
Millorar la connexió amb la xarxa de transport terrestre així com 
la continuitat peatonal amb el passeig maritim.
Sensibilitat mediambiental.
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Imatge de l’estat previ a l’ampliació.

Imatge de la proposta d’ampliació.
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