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El Port posa en servei la remodelació del passeig Gabriel Roca
El tram afectat per les obres de rehabilitació torna a obrir al públic
El Port de Barcelona ha estrenat la reforma del passeig Gabriel Roca (trencaones) amb la seva obertura al
públic, després d’efectuar la reparació dels desperfectes produïts pels temporals que l’havien afectat
darrerament. Després d’un període d’obres de 7 mesos i una inversió de 4,9 milions d’euros, el trencaones
torna a estar plenament operatiu des del 22 de juny.
Les obres han consistit en l’execució d’un passeig de 5,20 metres d’ample, format per una estructura de
formigó armat que assegura l’estabilitat en cas de temporal. D’altra banda, s’ha aixecat un mur que ha
incrementat en 3,20 metres l’alçada total del trencaones per tal d’evitar que, en cas de tempesta, l’onatge
pugui afectar les terminals de creuers situades al moll Adossat.
Així mateix, el passeig disposa ara d’un llarg banc incorporat a la pròpia secció de formigó del trencaones, una
línia d’il·luminació led i una barana d’acer inoxidable que permet augmentar l’ús ciutadà d’aquesta instal·lació.
En aquest sentit, la part sud del trencaones serà únicament accessible per a vianants i ciclistes, mantenint la part
nord de la via per a l’estacionament de vehicles particulars.

Un carril exclusiu per a taxis
La reforma d’aquesta instal·lació ha inclòs també la incorporació d’un carril d’entrada exclusiu per a taxis que
entrarà en funcionament, únicament, els dies de màxima afluència de creuers. El nou accés, doncs, estarà
operatiu les jornades de major trànsit de vehicles al moll Adossat, entre les 7 i les 11 hores del matí.
El passat divendres 24 de juny, quan van coincidir al Port de Barcelona 7 naus de creuers amb més de 27.000
passatgers, es va posar en funcionament per primera vegada aquest carril addicional per a taxis. El carril arriba
fins passat la terminal Palacruceros, des d’on els taxis són derivats a cadascuna de les terminals de creuers. Tal
com es va comprovar divendres, aquest nou accés permet millorar la mobilitat del moll Adossat, alhora que és
compatible amb l’ús ciutadà del passeig Gabriel Roca.
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Nota: Adjuntem una fotografia del passeig Gabriel Roca remodelat.
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