
Com fer arribar les propostes?:
calaf_barriamunt@larada.net
Telf: 603 74 83 85
Oficina de Barri: Dimarts i dijous de 17h a 20h
www.digueslateva.cat 
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ZONA 1 (Carrer del Carme, Carrer Xuriguera i entorn  del Castell)
La zona 1 segons el Pla de Barris:

Pressupost destinat a la zona: 

Data prevista d'actuació: Entre 2010 i 2013
NOTA:   Susceptible d’allargament de terminis si el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
dóna aquesta instrucció als pobles amb llei de barris. 

Actuacions del Pla de Barris:

Actuació 1.6. Expropiació de finques a la zona del castell per a l'obertura d'un camí d'accés
Desprès de diverses actuacions d’obtenció de sòl, actualment només manca recuperar un petit espai per a 
poder alliberar totalment el perímetre del Castell de Calaf. Es proposa l’expropiació d’aquest espai, entre el 
mur del castell i les finques situades al carrer de Xuriguera, part de les quals es troba en estat ruïnós. 
L’actuació permetrà obrir un camí per accedir a una part important del recinte emmurallat.

Actuació 1.7. Expropiació d’una finca al Raval del Carme per a la millora de l’aspecte i la seguretat  
vial i condicionament del solar com a aparcament gr atuït de vehicles 
El fet que aquesta finca es trobi en un revolt de la carretera de Pons ha provocat nombroses topades contra 
l’immoble, deteriorant-ne la façana. Es proposa la seva expropiació i enderroc a fi de millorar la seguretat 
vial i ampliar la vorera. El solar es condicionarà com a aparcament per afavorir la reducció del trànsit rodat 
pel barri. 

Actuació 1.8. Condicionament d’un solar per a aparc ament públic gratuït de vehicles al carrer de  
Xuriguera
Al nucli antic hi ha un dèficit d’aparcaments i es dóna un ús intens del vehicle privat per a les activitats 
diàries de la població. La rehabilitació del Castell de Calaf i la seva inclusió com a reclam turístic potenciarà 
les visites organitzades i l’activitat econòmica a la zona, amb un increment de la demanda de zones 
d’estacionament. Es proposa adquirir la finca objecte d’aquesta actuació i destinar-la a aparcament públic 
gratuït de vehicles.

Actuació 1.9. Reurbanització del carrer del Carme i  del carrer de Xuriguera
Els carrers del Carme i de Xuriguera són molt concorreguts, ja que comuniquen la zona de l’eixampla amb la 
seu de l’Ajuntament de Calaf, a la plaça Gran. Disposen de serveis obsolets i voreres molt estretes. Es 
renovaran els serveis urbans i els paviments, s’implantarà nou mobiliari urbà i es soterraran les línies aèries 
existents.

Actuació 2.2. Estintolament d'un edifici que confor ma un pas públic cobert al carrer del Carme
L’accés al carrer del Carme des de la plaça Gran es realitza a través d’un pas cobert que està sustentat per 
una biga de fusta apuntalada a causa de l’impacte d’un camió que la va malmetre. Es durà a terme 
l’estintolament de l’edifici amb unes bigues metàl·liques ocultes i el reforç d’una de les parets que sustenten 
la biga.
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TOTAL FONS DE BARRIS AJUNTAMENT
563.000,14 € 422.250,10 € 140.750,04 €

66.000,00 € 49.500,00 € 16.500,00 €

37.000,00 € 27.750,00 € 9.250,00 €

60.000,00 € 45.000,00 € 15.000,00 €

Reurbanització del carrer del Carme i del carrer de Xuriguera 400.000,14 300.000,10 100.000,04

73.233,00 € 54.924,75 € 18.308,25 €

Zona 1. Carrer del 
Carme, Carrer 
Xuriguera, entorn del 
Castell

Expropiació de finques a la zona del castell per a l'obertura d'un 
camí d'accés

Expropiació d’una finca al carrer de les Eres de la Sal per a la 
millora de l'aspecte i la seguretat vial al Raval del Carme i 
condicionament del solar com a aparcament gratuït de vehicles
Condicionament d’un solar per a aparcament públic gratuït de 
vehicles al carrer de Xuriguera

Estintolament d'un edifici que conforma un pas public cobert al 
carrer del Carme



La zona 1 segons els veïns/es

Resum general de les intervencions a la Zona:  

Espais destacats dins la Zona:

Espai 1: Tram del carrer Xuriguera que 
connecta amb la plaça Gran. 

Espai 2: Trams del carrer Xuriguera que 
connecten amb el Centre Cívic i amb el 

carrer del Carme.Pàrquing de la Plaça Ravalet.

Espai 3: Plaça del carrer del Carme.

Espai 4: Entorn del Castell.

Espai 5: Placeta que connecta el carrer del 
Carme i l'Avinguda de la Pau.

Espai 6: Carrer del Carme.

Resum general de les intervencions a la Zona:

      Millorar el pavimentat, els adoquins i vorere s de tota la zona. Millorar la 
circulació de persones i cotxes a tota la zona perq uè els primers no es vegin en 
perill (escales, baranes, miralls, voreres, terres,  etc.), especialment anivellar o 
facilitar la pendent del carrer Xuriguera. Mantenir  la zona més nota, rehabilitar 
edificis i punts en molta degradació, i potenciar e ls espais d'interès arquitectònic i 
patrimonial.

Propostes per Espais :

Espai 1

Usos socials: Aquest tram del carrer Xuriguera s'utilitza tant 
per la circulació de vianants, com de cotxes, així com des d'un 
us turístic.
Usos socials desitjats:  L'ús social en aquest sentit és el 
mateix que el real, facilitant que tots es puguin realitzar.
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: Hi han cases molt abandonades que cal 
rehabilitar, com Cal Canut. Els adoquins i pavimentats s'han de 
rehabilitar per facilitar la circulació. S'ha de mantenir la Muralla, 
millorar la numeració de les cases.
Mobilitat: Cal millorar la circulació de persones i cotxes. 
Serveis Urbanístics:  Falten senyals. Fixes (c/Forn), Mòbils 
(Obres). Cal tenir en compte que falten fonts, i s'opta per 
recuperar-ne alguna de les que hi havia com El pou del ball 
(element històric, de trobada de dones). No n'existeix cap abans del nº 73.
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Mobiliari:  Sense especificar.

Espai 2  

Usos socials: En aquests trams de carrer l'ús és de passeig, 
algun vehicle, i turisme.
Usos socials desitjats:  Els usos socials reals són els que es 
volen mantenir.
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: És un espai molt deteriorat que cal 
transformar. Fer alguna cosa amb el solar abandonat a la part 
superior de la pujada, arribant al Centre Cívic, perquè és un 
espai que no es cuida.
Mobilitat:  Per facilitar la circulació de vianants cal invertir en 
ajudes per superar el desnivell del carrer (amb baranes, 
escales..).

Serveis Urbanístics: Sense especificar.
Mobiliari:  Sense especificar.

Espai 3

Usos socials: És descrit com un espai que 
l'utilitzen especialment infants, i per les nits hi 
sovinteja el consum de drogues.
Usos socials desitjats:  Es vol mantenir com un 
espai d'ús social important per la zona.
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: Sense especificar.
Mobilitat:  Sense especificar.
Serveis Urbanístics:  Evitar que els contenidors 
soterrats s'omplin d'aigua.
Mobiliari: Sense especificar.

Espai 4

Usos socials: Turístic, circulació persones.
Usos socials desitjats:  Turístic, circulació persones.
Propostes consensuades al taller:  
Paisatge urbanístic: Potenciar i promoure el Castell 
com a símbol identitari del barri. Habilitar un 
aparcament, i mantenir la zona neta.
Mobilitat: Facilitar la circulació de persones. Fer una 
barana que separi i permeti accedir a la via sota el 
Castell i sobre la c/ Vella, i arreglar-ne el marge.
Serveis Urbanístics: Sense especificar.
Mobiliari: Sense especificar.
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Espai 5

Usos socials: Trànsit rodat i a peu.
Usos socials desitjats:  Trànsit rodat i a peu.
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: Fer alguna cosa amb la casa 
abandonada de la cantonada del carrer del Carme i el 
Portal del Carme.
Mobilitat: Arreglar les escales que uneixen l'Avinguda de la 
Pau amb el carrer del Carme. 
Serveis Urbanístics: Sense especificar.
Mobiliari:  Sense especificar.

Espai 6

Usos socials: Trànsit rodat i a peu.
Usos socials desitjats:  Trànsit rodat i a peu.
Propostes consensuades al taller:  
Paisatge urbanístic: Fer-lo més transitable per 
vianants i alhora cotxes. Fer més segur el carrer 
del Forn.
Mobilitat:  Arreglar les voreres, i solucionar la falta 
de visió i d'espai per caminar de la meitat del carrer 
del Carme.
Serveis Urbanístics: Sense especificar.
Mobiliari:  Sense especificar.

Mapa de Participació General als dos tallers d'urba nisme celebrats 
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Mapa General de les Propostes d'intervenció de la L lei de Barris

A més, el desplegament de la llei de barris contempla altres accions en l'àmbit públic d'urbanisme:

Actuació 5.2. Creació d’una xarxa separativa de recollida d’aigües residuals i aigües pluvials
En els carrers que es reurbanitzaran es millorarà la xarxa de clavegueram i s’instal·larà una xarxa 
separativa de recollida d’aigües pluvials. Aquesta actuació comportarà una millora de les 
prestacions de la depuradora de Calaf i, per tant, de les condicions mediambiental de la llera del 
torrent de l’Aigua, a la sortida de l’EDAR.

Actuació 5.3. Instal·lació de contenidors soterrats per a la recollida selectiva de residus
S’instal·laran dues noves illes de contenidors soterrats per a la recollida selectiva de les fraccions 
de la brossa (orgànica, cartró, vidre, plàstic i rebuig) a l’avinguda de la Pau i al carrer de Sant 
Antoni, a fi de millorar l’aspecte del barri, conscienciar la ciutadania de la necessitat de respectar 
la higiene i fomentar el reciclatge dels residus.

Actuació 5.4. Instal·lació d'hidrants contra incendis
L’especial configuració dels carrers del barri fa difícil l’accés als vehicles d’extinció d’incendis i 
d’emergència. Per a resoldre el dèficit del servei d’hidrants, que incideix negativament en la 
implantació de noves activitats econòmiques, s’instal·laran dos nous hidrants contra incendis 
connectats a la xarxa general pública existent.
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