
Proposta d'il·luminació dels  passos de vianants de la Urbanització Torres de Palau II 

Fanals existents
actualment als passos
de vianants i que son
 insu�cients

Fanal existent que
es pot desplaçar
i il·luminar l'escala

Proposta de nous fanals.
És molt importants que
il·luminin bé les escales
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31
Actualment no hi ha cap fanal
Caldrien 2 unitats.
Aquest camí empalma amb 2

Al C. Ros de Palau es pot moure
el fanal que hi ha ara existent �ns
a il·luminar bé l'escala.
Cal un a la part de sota que
dóna al C. Mas Jardí. 

Cal un fanal a la part alta del
C. Mas Jardí que il·lumini bé
l'escala.
A la part de sota el que hi ha 
al carrer il·lumina su�cientment.

Calen dos fanals, un a cada
extrem, el fanal de la part alta
del pas coincidirà amb el del
camí de sobre que passa per
sota les Torres de Palau.

2
Actualment no hi ha cap fanal
Caldrien 2 unitats.
Un a cada extrem.
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Fanal existent a uns 35 m de
l'entrada pel nord del camí que
passa per sota les Torres de Palau.

En el camí que va del C. de l'Església de St. Miquel entre les Torres de Palau 
i la Urbanització i   �ns a la porta d'accés al Mas Jardí.
Hi ha una distància aproximada de 470 m.
Existeix un fanal a uns 35 m de l'entrada del camí pel nord.
Calen 15 fanals per il·luminar el camí (considerant una distància entre fanals de 32 m.

En total de fanals a instal·lar que proposem a tota la urbanització són:
Als passos de la urbanització:........................................................7 fanals
Al camí que passa per sota les Torres de Palau:........................15 fanals

TOTAL:.............................................................................22 fanals
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