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PAS DE VIANANT PENDENT DE FER  
Pas que comença a la zona verda del Super “Novavenda”, baixa directament el carrer Sarriera i 
continua, per l’ altre costat de carrer, fins el Carrer Ros de Palau, just a la zona del 
Transformador elèctric. 
 

 
 
El primer tram, que va des de la Zona Verda del Supermercat al carrer dels Sarriera, esta en 
projecta de construcció, dintre del procés d’ampliació, del supermercat NOVAVENDA.  
Es tracta de una obra a fer pels propietaris del supermercat. Per les dades de que disposo, es 
unes obres en compensació per la falta de metres totals de la superfície de terreny disponible, 
sobre el total de metros quadrats d’ area de venda). 
Entenem que quedarà l’ obre feta, en el moment que l’ajuntament autoritzi les obres i 
l’empresa les porti a bon fi. 
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Foto visió actual, des de el carrer Sarriera,direcció supermercat, entre els números 19 i 21 

 
 
El tram que segueix, des de el carrer dels Sarriera fins a Ros de Palau, pendent de fer i sense 
que ens consti cap projecta municipal, te un primer tram en terreny pla (Foto nº1) en direcció 
des de els Sarriera (foto nº2) i una pendent mes pronunciada al final,en direcció a Ros de 
Palau. 
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Es un pas, que necessita fer un carril central amb sauló compactat o material semblant i llum 
(amb dos fanals). Foto exemple: 

 
 
i un segon amb un desnivell aproximat de entre sis i vuit metres, que necessariament s’ ha de 
salvar amb una sèrie de graons. 
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Graons d’ accés per salvar el desnivell des de el carrer Ros de Palau: 
Proposta. N 1. Des de el carrer Ros de Palau, arranca, de la zona esquerra del transformador i 
fen un gir, va a buscar l’ accés a la zona superior del pas. D’ aquesta manera s’aconsegueix 
suavitzar la pendent per accedir a la zona plana. 
 

 
 
Proposta. N 2. Des de el carrer Ros de Palau, arranca l’escala directa,a la banda dreta del 
transformador, fins arribar a connectar amb línea recta, amb la zona alta del pas. Aquesta 
escala queda mes empinada que l’ anterior i per tant mes incomoda. 

 


