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Es planteja un moll d’ús públic, connectant els dos espais formats
per al Maremàgnum i el carrer de l’Escar. Es crea una continuïtat
d’espai públic unint dos centres neuràlgics del ciutadà: la península del Maremàgnum amb el passeig marítim. Es manté el pàrquing
privat del bloc d’habitatges i la zona de reparació de vaixells.

abans_
La circulació de la superfície del moll és utilitzada pels pescadors i
els ciutadans no poden accedir al moll. Des del Maremàgnum han
de donar la volta o retrocedir i el carrer de l’Escar es converteix en
un cul de sac. Quedant desconnectades dues zones d’ús ciutadà.
Aquest esquema coincideix perfectament amb l’esquema
anterior d’ús públic i privat del sòl.

CIRCULACIONS
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El moll de Pescadors té actualment un ús privat. A l’accés des del
carrer de l’Escar, té una caseta prefabricada amb servei de seguretat per a restringir el pas de tota persona aliena a la confraria
o als establiments del moll. Així, el carrer de l’Escar i el Maremàgnum són espais públics que esdevenen culs de sac.
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_després
Dotant el moll d’ús públic i unint els dos molls a través d’un pont giratori, es connecta la circulació ciutadana. Es plantegen dos franges de circulació: El ciutadà per la part central i el pescador per la
perimetral. Els dos usos conviuen en el moll, sense crear barreres
entre elles. És el mateix moll amb les seves característiques, qui
determina els límits de les circulacions d’uns i d’altres.
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El trànsit rodat és el protagonista de la circulació en el moll de
pescadors. Gairebé tota la seva superfície central té carrers pintats per a l’ús de cotxes, camions o “toros”. També gran part de la
superfície es destina a aparcament, tenint un total de 100 places.
Actualment s’utilitza menys del 50% d’aquestes places.

RODAT
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No tenen cap zona definida per a ús exclusiu dels vianants. L’ús del
vianant no queda determinat en el moll. Els pescadors es mouen
lliurement evitant els cotxes que passen. És més habitual que els
vianants circulin pels voltants dels edificis construïts i pels perímetres
del moll.

_després
Es deriva tota la circulació rodada al lateral Est del moll. Es
preveu un ús dels treballadors del mercat en el primer tram i dels
pescadors en el segon. A l’accés al moll es proposa un canvi de pavimentació per donar prioritat al vianant en la plaça d’entrada. Es
proposen llesques d’aparcament al llarg de la tira del trànsit rodat.
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El moll es converteix en una plataforma de vianants en tota la
seva part central i oest. Es connecta així el trànsit de vianants del
Moll d’Espanya amb el del passeig marítim i la platja. Es creen unes
tires verdes als laterals per crear filtres d’ús entre ciutadans que
passegen, ciutadans que s’aturen, pescadors i marina de luxe.
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Els usos del moll es divideixen per edificis. Al carrer de l’Escar hi ha
els usos més residencials i d’oci i al moll hi trobem els usos purament
relacionats amb l’activitat pesquera. La reparació de xarxes, la
llotja i la fàbrica de gel estan sobredimensionats quant a superfície, per a l’ús que tenen actualment.

USOS
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La situació dels vaixells ocupa la part interior de la badia i els
6 espigons. Però tenint 12 vaixells d’arrossegament i 20 vaixells
d’encerclament i dos d’arts menors, s’ocupa un total del 50% del
perímetre total del moll. Es preveu la marina de luxe amb 4 vaixells segons construcció actual.

_després
Els usos relacionats amb l’activitat pesquera, s’unifiquen a la gran
nau industrial de la punta del moll. Es proposa el mercat del peix
com a equipament per a la reactivació ciutadana del moll i reclam
de comerç de proximitat, i un restaurant degustació com a extensió. Es mantenen els usos residencials del carrer de l’Escar i de
reparació de xarxes.
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Com s’eliminen tres espigons, es fa una col·locació fictícia de
tots els vaixells com si coincideixin tots amarrats al mateix temps.
Aquesta situació no es donaria gairebé mai donats els horaris
oposats de feina. Quan es donés la situació, es comprova que hi
càpiguen tots.
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