CIU PRESENTARÀ AL PLE UNA PROPOSTA PER A L’ ORDENACIÓ DE L’ESPLANADA DEL PORT I LA CALA
JONCA.
Durant l’anterior legislatura, es va sol·licitar a la Generalitat la construcció d’una franja o berma de blocs de
formigó al port amb la finalitat de protegir el dic de recer de les llevantades. Al maig de 2014, el conseller
Santi Vila ho anunciava amb motiu de la seva visita a Sant Feliu per inaugurar el restaurant Sa Marinada a
l’antic Club Nàutic com la inversió més gran de Port de la Generalitat.
L’actuació també ha inclòs l’enderrocament de l’antic edifici de serveis portuaris utilitzat darrerament per
Creu Roja i Protecció Civil, i de l’antiga nau de la Nàutica Sant Feliu.
Una vegada deslliurat l’espai del Port d’aquests edificis que estaven situats al centre de la esplanada , ara es
pot replantejar tot aquest nou espai d’una manera diferent.
Per aquest motiu el Grup Municipal de Convergència i Unió presentarem dijous al Ple una proposta perquè
l’Ajuntament es replantegi el nou espai obtingut i la traslladi a Ports de la Generalitat amb els següents
objectius:
- Millora de l’accés de vianants a l’ escullera, especialment pel que fa al voltant de la rotonda entre el Club
Nàutic i el “Tinglado”. Hi ha un important desnivell entre el ferm dels cotxes i la vorera, que fa que molta
gent ensopegui amb la vorada i caigui. Es proposa de col·locar unes jardineres que delimitin l’espai i cercar
una solució per salvar el desnivell.
- Millora del tram final de la via verda. El tram final acaba amb un topall de tren per escenificar que la via
verda té el mateix traçat que l’antic tren. Proposem eixamplar el final per tal que les bicicletes girin amb
facilitat i recuperar l’espai per aparcar bicicletes.
- Reordenació de la circulació de tal manera que els cotxes passin just sota el mur de l’accés a la Cala
Jonca. En fer l’enderroc dels edificis, la circulació es pot desplaçar de lloc amb la finalitat de deixar un sol
espai central (sense que estigui tallat per un carrer) on es pugui fer un gran pàrquing o celebrar el Festival de
la Porta Ferrada, en el qual es podria incloure el “Tinglado" com a equipament per aquests tipus
d’esdeveniments.
- Millora de la rampa d’accés a la esplanada sobre la Cala Jonca. Es podria asfaltar o col·locar una capa de
sauló compactat, fer un petit aparcament que faciliti descarregar els estris pels usuaris de la Via Ferrada,
o simplement per poder anar al mirador.
- Adequació de la esplanada sobre la cala Jonca com a Mirador obert al mar. Existeixen dos contraforts
(murs de pedra) sobre els quals es podria muntar una petita plataforma per poder contemplar el mar i fer
fotografies. Al mateix temps que sigui un punt de trobada per a usuaris del Camí de Ronda i de la Via
Ferrada.
El Port de Sant Feliu, és un actiu important que hem de fer valdre, i aprofitar en benefici de la ciutat com un
gran espai obert davant el mar, que ven endreçat es pot consolidar com un atractiu turístic de primer ordre.

