
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 2  (carrer Sant Antoni, Plaça de les Eres , i Sant Pere)
La zona 2 segons el Pla de Barris:

Pressupost destinat a la zona: 

Data prevista d'actuació: Entre 2012 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 1.1. Reurbanització de la plaça de les Eres i del carrer de Sant Pere.
Es proposa la conversió de la plaça de les Eres, amb unes característiques que no afavoreixen la 
seva funcionalitat com a espai de lleure, en un espai principalment per a vianants, amb el pas 
restringit als vehicles. Es plantarà arbrat, s’incorporarà mobiliari urbà i s’ampliarà la zona de lleure. 
La reurbanització del carrer de Sant Pere, en un deficient estat de conservació, permetrà 
connectar les places de les Eres i del Ravalet.

Actuació 1.2. Reurbanització del carrer de Sant Antoni.
 El carrer de Sant Antoni és una de les vies que faciliten la comunicabilitat del barri amb la resta 
del nucli urbà. L’amplada de voreres és molt reduïda i el paviment es troba molt degradat. Es 
crearà un carrer de preferència per als vianants, amb una secció continua, limitant la velocitat del 
trànsit de vehicles. Es renovaran les xarxes de serveis, es soterraran les línies aèries existents i 
s’implementarà la xarxa de gas.
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TOTAL FONS DE BARRIS AJUNTAMENT
551.145,00 413.358,75 137.786,25

Reurbanització de la plaça de les Eres i del carrer de Sant Pere 341.940,00 256.455,00 85.485,00

Reurbanització del carrer de Sant Antoni 209.205,00 156.903,75 52.301,25

Zona 2. Carrer Sant 
Antoni, Plaça de les 
Eres, Carrer Sant Pere



La zona 2 segons els veïns/es

Resum general de les intervencions a la Zona:  

Espais destacats dins la Zona:

Espai 1: tram del carrer Sant Antoni, a 
partir del carrer de La Molsosa.

 
Espai 2: Segon tram del carrer Sant Antoni, des 

de La Torre d'en Casellas fins a cruïlla amb 
carrer Roma. 

Espai 3: tram del carrer Sant Antoni, fins a 
Plaça de les Eres

Espai 4: Plaça de les Eres

Espai 5: Cruïlla Plaça de les Eres, carrer 
Progrés i carrer Sant Pere

Espai 6:Carrer Sant Pere

Resum general de les intervencions a la Zona:

        Intervenir a la zona perquè sigui més apte pel desp laçaments a peu, i 
potenciar-la com a zona de passeig i amb espais de descans i oci. Habilitar una 
zona de descans al principi del carrer Sant Antoni,  en un solar ara en desús. 
Habilitar la font del carrer Sant Antoni. Millorar la mobilitat, el clavegueram i els 
sifons, així com l'aspecte general del carrer Sant Antoni. Engrandir la plaça de les 
Eres i millorar-ne la seguretat pels qui hi descans es o els més petits que hi juguen, 
potenciant la Font de Sant Jordi. 

Propostes per ESPAIS:

Espai 1

Usos socials: Entrada al casc antic,bàsicament amb cotxe o 
altra trànsit rodat. Desplaçaments dels veïns a peu o amb 
trànsit rodat. 
Usos socials desitjats:  Entrada al casc antic i habilitar-hi una 
zona d'esbarjo.

Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: Sense especificar
Mobilitat: Sense especificar.
Serveis Urbanístics:  Millora de l'enllumenat, especialment del carrer de La Molsosa.  
Mobiliari:  Sense especificar.
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Espai 2  
Usos socials: Zona d'entrada al casc antic. 
Usos socials desitjats:  Entrada al casc antic i de descans-oci 
del veïns a espais públics. 
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: Habilitar el solar en desús o 'deixat', com a 
zona d'oci. Retirar l'enllumenat vell.  
A carrer veí, portelles de Sant Antoni, millorar l'asfaltat i la seva 
protecció al gel. 
Mobilitat: Sense especificar. A carrer veí, portelles de Sant Antoni, 
millorar l'asfaltat i la seva protecció al gel. 
Serveis Urbanístics: Sense especificar. Habilitar l'antiga font que 
hi havia a l'encreuament amb el carrer Roma, que té ja tota la 
instal·lació apunt. 

Mobiliari:  l'adequat per la zona de descans. Al carrer veí, portelles de Sant Antoni, 
protegir l'accés al solar on hi ha un pou i on hi ha desprendiments. 

Espai 3

Usos socials: Entrada casc antic.
Usos socials desitjats:  Entrada casc antic, zona passeig 
d'entrada al casc antic. 
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: Ajardinar els balcons i millorar l'aparença 
d'algunes façanes. 
Mobilitat: Restricció del trànsit de camions alts que puguin fer 
malbé els balcons i fer peatonal el carrer, i amb restriccions en 
l'aparcament. 
Serveis Urbanístics: Millora de l'estat dels sifons i del 
clavegueram. Posar-hi enllumenat nadalenc. 
Mobiliari: Sense especificar

Espai 4

Usos socials: Entrada al casc antic i zona de descans i esbarjo per 
grans i petits. 
Usos socials desitjats:  Els mateixos que els reals,però millorant la 
percepció de seguretat d'aquells qui descansen o juguen a la plaça, 
especialment pel què fa al trànsit. Zona d'activitats culturals a l'aire 
lliure. 
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic:  Millora de l'espai de la plaça,fent-la més gran 
i apte pel descans. Potser desplaçar-la cap a la dreta, més aprop de 
la plaça Gran.  Arreglar i fer funcional la font i la farola de la plaça. 
Millorar la cura de l'arbrat, tant de la plaça com de la zona 

associada als pisos de protecció oficial. Reduir la visibilitat de les antenes dels edificis. 
Mobilitat: Restringir la mobilitat i reduir la velocitat permesa, sobretot des del carrer del 
Born. Reduir l'aparcament. Millorar l'enrajolat , especialment l'aixecat arran de la darrera 
instal·lació de gas. Millorar l'estat de l'arcada dels pisos de protecció oficial i evitar 
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esllavissades i que s'entolli l'aigua. 
Serveis Urbanístics: Posar-hi enllumenat nadalenc. 
Mobiliari: Adequar-ne per als més petits

Espai 5

Usos socials: Zona d'entrada i de sortida del casc 
antic. Entrada a la plaça Gran. 
Usos socials desitjats:   Zona d'entrada i sortida del 
casc antic, especialment dels vehicles més grans. Zona 
de descans, oci i passeig-visita, principalment per la 
font de Sant Jordi i el seu entorn. 
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: Habilitar la font de Sant Jordi i el 
seu entorn, especialment per al joc dels més petits. 
Mobilitat: Que esdevingui la zona d'entrada de 

vehicles pesants al casc antic. Posar passamans pel passatge que du a la plaça gran per 
la Sala Felip.  Millorar l'asfaltat del carrer Progrés. 
Serveis Urbanístics: Posar-hi enllumenat nadalenc.
Mobiliari: Habilitar mobiliari per al descans, oci i passeig. 

Espai 6

Usos socials: Desplaçament a peu dels veïns, entrada a la plaça de 
les Eres. 
Usos socials desitjats:  Desplaçament dels veïns, passeig. 
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: Habilitar el solar en desús. Millora de les 
imatges de Sant Pere. Millora de les façanes
Mobilitat: Millora de l'enrajolat i reducció del graó d'accés al 
carrer Sant Pere. 
Serveis Urbanístics: Soterrament del cablejat elèctric. 
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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