
Projecte de construcció d’una 
passera a Can Quiseró

PISAN, SL Abril 2018

T.M. Masquefa



Índex
2

 Introducció al projecte pàg. 3

 Criteris de disseny pàg.4

 Estat actual pàg.5

 Planta projectada pàg. 6

 Passera d’acer tipus arc amb taulell mig pàg. 7

 Passeres de fusta pàg. 10

 Pressupost/xifres del projecte pàg. 11



Introducció al projecte
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 ÀMBIT
L’àmbit geogràfic on es desenvolupa aquest estudi d'alternatives és al nucli
urbà de Can Quiseró al municipi de Masquefa el qual pertany a la comarca
de l'Anoia. El municipi de Masquefa, amb una extensió de 17,06 km2 i una
població de 8.386 habitants, està format per varis nuclis de població.
 ANTECEDENTS
L'Ajuntament de Masquefa té la voluntat de connectar tots els nuclis del
municipi amb el casc urbà mitjançant itineraris per a vianants i ciclistes. A dia
d'avui tots els nuclis del municipi estan comunicats amb el casc urbà amb
camins a excepció del nucli de Can Quiseró.
Per aquest motiu en data maig de 2017 es va realitzar un estudi d’alternatives
que analitzava la situació actual i proposava solucions alternatives per a la
connexió dels nuclis de Can Quiseró i el Maset a través del torrent del Salt de
Can Llopart.
 OBJECTIUS
L’objecte d’aquest projecte és el desenvolupament de l’alternativa escollida
per l’Ajuntament de Masquefa per a la connexió del nucli de població de Can
Quiseró amb el casc urbà a través del Maset portant a terme un itinerari que
creui el torrent del Salt de Can Llopart el qual separa ambdós sectors.



Criteris de disseny
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Els criteris seguits pel desenvolupament de la solució projectada han estat els
següents:

 La nova infraestructura permet el pas de vianants i ciclistes.

 Es compleixen els paràmetres de disseny del "Manual de disseny de vies
ciclistes de Catalunya".

 Per a creuar els torrents existents s’han utilitzat estructures sense piles
intermèdies que permeten respectar els condicionants hidràulics.

 El traçat desenvolupat permet minimitzar les afeccions als serveis existents.

 S’ha procurat realitzar un disseny respectuós amb l'entorn natural de l'àmbit
per evitar l'impacte ambiental sobre el territori.

 S’ha donat preferència a materials naturals, ecològics, amb acabats
naturals i facilitat de manteniment.

Aquests criteris s'han concretat en la solució que es presenta a continuació.



Estat actual
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CARRER 
PRINCIPAT 

D'ANDORRA

TORRENT DEL 
SALT DE CAN 

LLOPART

CARRER 
PIRINEUS

EL MASET

CAN QUISERÓ



Planta projectada
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TORRENT 
INNOMINAT

RIERA SALT 
DE CAN 

LLOPART

CAN QUISERÓ

EL MASET

RIERA SALT 
DE CAN 

LLOPART

PASSERA METÀL·LICA TIPUS ARC AMB TAULER MIG 
(L=78,30 m)

CAMÍ SAULÓ 
(L=81,38 m)

PASSAREL·LA PILOTADA DE FUSTA
(L=50,20 m)

PASSAREL·LA DE FUSTA 
(L=10,30 m)

CAMÍ FORMIGÓ 
(L=10,00 m)



Passera d’acer tipus arc7

Vista lateral



Vista interior 

Passera d’acer tipus arc
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Perfil longitudinal

Passera d’acer tipus arc9
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Passeres de fusta

PASSAREL·LA PILOTADA DE FUSTA
(L=50,20 m)

PASSAREL·LA DE FUSTA 
(L=10,30 m)



11 Pressupost

Xifres del projecte

Resum projecte



Moltes gràcies.
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