MAÓ I APB ACORDEN MILLORAR LA CONNEXIÓ ENTRE EL PORT I EL CENTRE
DE LA CIUTAT I CONSOLIDAR PART DEL PENYAL DEL PARC ROCHINA
El projecte inclou la instal·lació d’un ascensor entre la Costa de ses Voltes i el Mirador de sa Plaça,
la consolidació d’un tram del penya-segat i l’ordenació i enjardinament de l’espai resultant.
Maó, 26 de novembre
La connexió entre el port i el centre de Maó millorarà substancialment amb la instal·lació d’un
ascensor que unirà la Costa de ses Voltes i el Mirador de sa Plaça, al costat del Claustre del Carme. La
celeritat a l’hora de planificar i projectar aquesta inversió dóna compte del compromís de
l’Ajuntament de Maó i d’Autoritat Portuària de Balears per resoldre qüestions prioritàries per a la
ciutat, com ara la consecució d’una mobilitat urbana eficient i sostenible, necessària en aquest cas per
avançar en la integració port-ciutat.
L’alcaldessa Conxa Juanola, el tinent d’alcaldia de Promoció Econòmica, Vicenç Tur, i el president
d’APB, Joan Gual de Torrella, han informat avui matí d’alguns dels detalls d’aquesta intervenció, per
a l’execució de la qual s’ha reservat íntegrament la partida habilitada durant l’anterior mandat i que
puja a 847.906,90 euros. Un dels més rellevants és la inclusió en el mateix projecte executiu de les
actuacions necessàries per consolidar el penyal d’aquest tram del Parc Rochina, tancat al públic des de
fa anys.
“Amb els mateixos recursos solucionarem un problema de connexió urbana i un de seguretat”, ha
assenyalat al respecte l’alcaldessa, una afirmació compartida per Vicenç Tur, qui ha lamentat que no
s’hagués fet cap tipus d’actuació preventiva sobre el penyal en els darrers quatre anys. El projecte, a
més a més, inclourà una nova ordenació i enjardinament de la zona amb la clara intenció de
recuperar espais públics degradats. L’Ajuntament, pel seu compte, també hi instal·larà lavabos
públics, a més d’un filtre verd per a la gestió de l’aigua i plaques solars.
Els tràmits administratius perquè la instal·lació de l’ascensor i la consolidació i obertura d’aquest
espai siguin una realitat l’any que ve estan molt avançats. Avui capvespre el ple municipal validarà el
conveni per a l’execució del projecte i la mutació demanial sense traspàs de titularitat perquè APB
pugui executar l’obra sobre els terrenys de titularitat municipal. Al mateix temps, els serveis tècnics
municipals ja treballen en la definició del projecte constructiu amb l’objectiu que APB pugui licitar
les obres durant el primer trimestre del 2016.
“Han passat pocs mesos des que vam accedir al govern, però han estat molt fructífers”, ha afirmat en
aquest sentit el tinent d’alcaldia de Promoció Econòmica, que ha aprofitat per recalcar el compromís
de l’Ajuntament per tirar endavant totes aquelles actuacions beneficioses per a la ciutat: “Hem actuat
i actuarem sense cap dilació”.
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