
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 3 (Plaça de Ravalet)
La zona 3 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 1.4. Expropiació de finques per a l'ampliació de la plaça Ravalet
Es planteja l’expropiació d’un solar entre la plaça Ravalet i els carrers de Sant Jaume i de Sant 
Pere i d’una finca abandonada entre la plaça Ravalet i el carrer del mateix nom. Amb aquesta 
actuació s’esponjarà el sector i s’alliberarà l’espai públic necessari per ampliar la plaça Ravalet. 
També es milloraran les condicions dels habitatges de l’entorn i la mobilitat dels vianants.

Actuació 1.5. Ampliació i reurbanització de la plaça Ravalet
La plaça Ravalet té una reduïda superfície i problemes d’accessibilitat des del carrer de Sant 
Jaume. El mal estat de conservació i el disseny actuals dificulten el seu ús quotidià per part dels 
veïns i veïnes. L’àmbit de l’actuació inclou la plaça actual, les dues finques que s’expropiaran en 
l’entorn i un tram del carrer Ravalet. Amb l’ampliació de la plaça i la reurbanització de tot l’àmbit 
s’aportarà al barri un nou espai harmoniós de relació.
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TOTAL FONS DE BARRIS AJUNTAMENT
507.020,00 € 380.265,00 € 126.755,00 €

Zona 3. Plaça Ravalet
Expropiació de finques per a l'ampliació de la plaça Ravalet 241.300 € 180.975 € 60.325 €
Ampliació i reurbanització de la plaça Ravalet 265.720 € 199.290 € 66.430 €



La zona 3 segons els veïns/es:

Resum general de les intervencions a la Zona:  

Espais destacats dins la Zona:

Espai 1: Terreny abandonat entre el 
pàrquing de la Plaça Ravalet i el 

carrer Sant Pere.

Espai 2: Pàrquing de la Plaça Ravalet.

Espai 3: Plaça Ravalet.

Espai 4: Casa abandonada a l'entrada del 
carrer Ravalet.

Resum general de les intervencions a la Zona:

      Rehabilitar i ampliar la plaça, fent-la més a dequada per infants (arreglar font, 
baranes, terra, canviar escultura metàl·lica). Expr opiar la casa abandonada de 
davant el Forn Fitó per ampliar la plaça amb un par c per infants, o rehabilitar-la amb 
un espai viu i actiu (com una biblioteca pel barri,  més per gent gran).

Propostes per Espais:

Espai 1

Usos socials: L'espai està abandonat i en mal estat, amb 
presència d'animals, despreniments de la paret adjacent, i 
utilitzat com a abocador. 
Usos socials desitjats:  Els participants en els tallers 
urbanístics han consensuat l'interès que aquest espai sigui 
expropiat, que permeti ampliar el pàrquing i presenti punts 
verds.
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: Alhora, que contribueixi a fer el 
pàrquing més verd, amb la presència d'alguns arbres, i jardineres al voltant de les parets 
ara en runes (les quals caldria rehabilitar per millorar l'estètica i la seguretat de la plaça). 
Per últim, es senyala la proposta d'ajuntar la plaça amb el carrer Sant Pere a través 
d'aquest espai i amb unes escales, i fixar el cablejat aeri que hi queda suspès.
Mobilitat: Millorar la circulació de les persones que pugen i baixen del carrer Sant Pere, 
facilitar l'aparcament de cotxes, i permetre l'entrada a aquest possible pàrquing des del c/ 
Pior Farras.
Serveis Urbanístics:  Fixar el cablejat aeri que es troba entre el carrer Sant Pere i aquest 
espai.
Mobiliari:  Jardineres.
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Espai 2  

Usos socials: 
Pàrquing.
Usos socials desitjats:  
Es considera pertinent mantenir l'ús social de 
pàrquing d'aquest espai. La seva situació permet 
accedir al barri tant per veïns com sobretot per 
gent que hi ve per estones breus, pel comerç, la 
parròquia, turisme, etc. Per altra banda, es 
contempla la possibilitat de que sigui un espai que 

permeti ser utilitzat pels veïns i veïnes per fer algun acte lúdic, donat el cas evitant que hi 
aparquin els cotxes un dia determinat.
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: Cal centrar el disseny en un pàrquing que optimitzi l'espai (s'indica 
al respecte marcar la separació dels espais per cada vehicle). 
Mobilitat: Facilitar la circulació de persones i cotxes.
Serveis Urbanístics:  Fixar el cablejat aeri que envolta el pàrquing.
Mobiliari:  El que calgui per facilitar la circulació de persones i cotxes.

Espai 3

Usos socials: 
La plaça s'utilitza tant com a trànsit com per estar-hi, 
entre els usuaris de la qual en són més destacats els 
infants.
Usos socials desitjats:  
Es consideren els mateixos usos reals, posant 
l'accent a l'ús social dels infants, així com ampliar la 
presència de verd.
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: Es considera en general 

l'adequat. Es dona molt valor als arbres, i inclús es recalca si pogués haver-hi més verd. 
Es subratlla de la paret que envolta la plaça que està feta d'una pedra molt maca, la qual 
queda sota l'arrebossat. Es proposa treure l'arrebossat i restaurar aquesta pedra original. 
En el mateix sentit, es recalca que també existeix una pedra que es podria restaurar en el 
padrís del terra que toca a la paret interior de la plaça.
Mobilitat:  El terra es troba en un estat molt lamentable i perillós per la circulació. 
S'imagina un terra enrajolat. Fer millores temporals per evitar caigudes, com posar ciment 
als forats del terra, abans d'esperar fins a dos anys a que facin les reformes generals. 
Serveis Urbanístics:  Cal fixar el cablejat aeri. Es proposa posar wi-fi lliure a la plaça, i 
assegurar que funcioni la font.
Mobiliari:  Es senyala que cal arreglar l'aixeta de la font, posar més papereres, arreglar les 
baranes, i canviar l'escultura metàl·lica, que es veu perillosa, per algun element més 
adequat pels infants.
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Espai 4

Usos socials: 
Casa abandonada.
Usos socials desitjats:  
Opció 1: Expropiació de la casa, tirar-la a terra i ampliar la plaça 
amb un parc per infants. 
Opció 2: Sinó reforma de la casa per fer-hi un us social real, viu i 
actiu, com una biblioteca pel barri. Amb sortida directa oberta a 
la plaça.
La opció a considerar seria en relació a dos variables clau. En 
primer lloc, si el cost d'una de les opcions fa menystenir les 
reformes a la resta de plaça, els veïns i veïnes creuen necessari 
compensar i fer la transformació més econòmica a la casa. Per 

altra banda, és important que el què se'n faci de la casa sigui per un us social, ja sigui el 
parc per infants, o en el cas de rehabilitar-la que no quedi en desús o en un ús temporal, 
sinó que permeti un ús social o cultural actiu. 
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: Expropiació i demolició per fer-hi un parc per infants, o rehabilitació 
per fer-ne un espai d'us social viu i actiu.
Mobilitat: En el cas de demolició, permetre que l'entrada al carrer Ravalet sigui més 
àmplia. Fer una unió més uniforme de l'espai de la casa amb la plaça, per l'espai mort a 
l'entrada del local de sota la casa.
Serveis Urbanístics:  Res en especial.
Mobiliari: Res en especial.

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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