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PROPOSTA D’INSTAL·LACIÓ DE FANALS  
Pas de vianants entre el carrer Església de Sant Miquel i el carrer de Mas Jardí, a la zona de les 
escales, que porten el carrer Mas Jardí (tram de 210 mts.) 

 

1. Que els serveis de les brigades municipals, completin l' instal·lació de fanals a la zona ( 
tot plegat TRES UNITATS),  delimitada en el plànol precedent, per donar per 
completada la millora de il·luminació nocturna en els passos de vianants del nostra 
barri. 

Proposem: 

2. En la zona que presentem, ja disposa de tres fanals, dos a la zona de les escales i un a 
la zona del passadís que porta al carrer de l’Església de Sant Miquel. 

Motius

1. Aquest any passat la proposta de la nostra Associació de posar fanals, va quedar 
rebutjada (i substituïda per una feta per el mateix ajuntament) per un motiu 
urbanístic. Es va dir que el camí-pas de vianants és una zona C1. Aquest camí, que 
porta des del carrer de l'Església de Sant Miquel fins al carrer Mas Jardí, tot seguint el 

: 
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perfil entre la propietat del Castell Torres de Palau i les cases de la Zona Mas Jardí, té 
la qualificació de zona A·3, com la resta de passos de vianants que tenim, tal com es 
veu en el plànol de la UMAT. 

2. L’ instal·lació és fàcil de fer, donat que a la mateixa zona, ja tenim tres fanals 
funcionant, per tant no es necessita més que allargar el cablejat elèctric fen, la rassa 
corresponent, des de les instal·lacions actuals. 

3. Fotos del passadís  
a. Zona escales de Mas Jardí direcció al carrer Església de Sant Miquel, punt per 

instal·la el primer Fanal 

 
 

b. Zona escales, vista des de el carrer Mas Jardí 
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c. Zona del Passadís a 40 mts. del carrer Església de Sant Miquel, AMB EL FANAL 

QUE JA ESTA EXISTEIX. 

 
d. Deixem la resta del passadís (Zona escales, direcció sudEst.), tal i com esta, es  

A dir, sense fanals. 

  
 


