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Trams
• L’escala esta formada per 4 trams; 
• 1 Repòs –Passeig Montcau 
• 2 Passeig Montcau- Les Vinyes
• 3 Les Vinyes- Castellassa
• 4 Castellassa- Pinasses



Estat dels trams 

• Repos–Passeig Montcau 
Destrossat per les obres de Fecsa de
la linea de mitja tensió. Estem a la 
espera de seva reconstrucció.
Amb les normes que es reconstrueixi
es com s’ha fet el pressupost .
Per tal de tenir una unitat de obra en 
tots els trams .



Quin tram?

• El projecte presentat inclou tant sols el 2 tram .
La qualitat de la obra a realitzar per la seva adequació
per deixar-lo en unes condicions que ens permetin 
gaudir d’ell amb un mínim manteniment, absorveix la 
totalitat del pressupost participatiu. Aquest tram quan es 
realizi seria molt important un acord amb Sorea . 
L’aixecament de tot el tram pot facilitar la col.locació de 
la nova claveguera que últimament es desborda 
constantment. Amb els problemes d’olors i sanitat que 
això provoca. El projecte es basa en fer un tram que duri 
durant anys amb un mínim manteniment per part del 
Ajuntament . 



Estat del tram 

• imatges



Tercer i quart tram

• No estan en tant males condiciones com el primer i el 
segon. I no creiem que perdem cap veí o excursionista 
si el volen fer . A diferencia del segon no es necessari 
fer una cordada per pujar o baixar per ells . El desnivell 
no es tant elevat com el del segon tram . S’hauran de 
esperar a futurs presssupostos o a la voluntat del 
Ajuntament 



3 i 4 tram 

• imatges



Perquè
• Ès un nexe de connexió dins del nucli de la població de 

Sant Feliu del Racó . Al igual que qualsevol altre 
entremat de escales dins de Castellar .Permet als veïns 
el seu desplaçament entre diferents zones del municipi . 
Permet pujar des de el carrer Repòs fins al carrer 
Pinasses sense tenir que pujar per el carrer principal 
amb el perill que supossa per les voreres estretes i 
trams a on no hi son .

• Pas de pujada del camí cap a la Mola 
• En cas de nevada permet accedir als veïns a casa seva 

sense passar per els carrers que han quedat coberts de 
neu 

• Els dies d’agost i diumenges de tot l’any permet els 
veïns que han de agafar l’autobus un cami segur per 
arribar a la parada de Canaleta/ Ctra Castellar .

• A part del valor nostàlgic de molts veïns que les 
recorden amb afecte .



Pressupost 

• Supossa varies fases ; 
• 1.- Enderrocar les antigues escales i previ acord amb 

Sorea reconstrui la clavaguera que es situa sota les 
mateixes .

• 2.-Continuant amb el primer tram i seguin els mateixos 
criteris :

• Base de Formigo HM-20/B/20/l 
• Armadura Ap-500 T amb malla electrosoldada
• Formació esglao amb totxana 
• Esglaó de pedra artificial cobrint la totxana
• Barana d acer galvanitzat 

El total del pressupost supossa un total ( Iva inclòs ) de 48996,56 €


