
 

MOCIÓ PER A LA PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DE LA BARANA DE MAR, 

ELS BALCONS I ELS ARCS COM A ELEMENTS ARQUITECTÒNICS 

IDENTITARIS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

El patrimoni arquitectònic i cultural és un dels testimonis fonamentals de la trajectòria 

històrica i d'identitat d'una col·lectivitat local i nacional. Els béns que l'integren 

constitueixen una herència insubstituïble, que cal transmetre en les millors condicions a 

les generacions futures.  

Els poders públics tenen l’obligació de protegir aquest patrimoni, conservar-lo, acréixer-

lo, investigar-lo i difondre’n el coneixement tal i com està recollit a la Llei 9/1993, de 30 

de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

La necessitat de protecció del patrimoni local queda reflectida en el primer dels Objectius 

de Desenvolupament Sostenible que preveu l’Agenda Urbana 2030 on es recomana 

“Conservar i millorar el patrimoni natural i cultural així com protegir el paisatge”. 

També al POUM de Sant Feliu de Guíxols es diu expressament que “la riquesa del 

patrimoni històric de la ciutat és un gran puntal sobre el qual cal recolzar la revitalització 

de Sant Feliu i la seva vocació cultural” detallant la protecció del nostre llegat al Catàleg 

de béns a protegir. 

Aquest catàleg incorpora centenars d’elements naturals o arquitectònics entre els quals 

trobem a faltar icones de Sant Feliu de Guíxols com són la barana de mar amb el seu 

característic recolzador tubular, els ferros de forja de suport i els tant coneguts balcons 

amb l’arc de ferro coronats pel perfil d’una barqueta amb dos tripulants i un fanal mariner. 

Aquests elements arquitectònics daten el 1943 quan s’encarregà a l’arquitecte Joan 

Bordàs les obres de millora del Passeig que s’havien de realitzar a càrrec del pla d’obres 

de “Regiones Devastadas” i que li varen acabar de donar la imatge que el caracteritza.  

Bordàs, en aquell encàrrec de l’ajuntament, va reurbanitzar el Passeig dels Guíxols, va 

dissenyar els bancs d’obra, la barana del mar com a mur de contenció del Passeig sobre 

de la platja i els característics balcons, col·locant-los al llarg de la badia, coincidint amb 

les boques dels carrers que donaven a mar.  

Per tot això exposat i per la importància paissatgística, identitària i també històrica per 

Sant Feliu de Guíxols es proposa:  

1. Que s’iniciïn els tràmits per la inclusió al catàleg i la protecció dels elements 
Bordàs que configuren la barana de mar, els bancs, balcons i els arcs. 

2. Que s’incloguin en el catàleg les fonts Bordàs dels jardins del Monestir i de la 
placeta de Sant Joan.  

3. Que mentre duri la tramitació de la catalogació, no es realitzi cap actuació que 
comprometi la integritat d'aquests elements patrimonials. 

4. Que es conservi en bones condicions tot el patrimoni cultural de la ciutat i sense 
excepció, acréixer-lo, investigar-lo i difondre’n el coneixement. 
 

Sant Feliu de Guíxols, 18 d’octubre de 2021 
 
Cristina Vicens i Payet  
Portaveu del grup municipal de Junts per Sant Feliu de Guíxols   
 


