


ZONA 4 (Avinguda de la Pau)
La zona 4 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 1.3. Reurbanització de l'avinguda de la Pau
“L’avinguda de la Pau, un vial anteriorment comercial, té actualment poc trànsit de vianants i 
poques perspectives d’intervenció edificatòria. Es farà d’aquest l’avinguda una via urbana de 
qualitat i amb perspectives d’incentivar l’activitat comercial. S’incorporaran nous serveis i mobiliari 
urbà, es soterraran les línies aèries existents, se suprimiran les barreres arquitectòniques i 
s’incorporaran sistemes de reducció de velocitat del trànsit rodat”.

Actuació 3.2. Rehabilitació i condicionament de l'edifici de la Unió Calafina
L’edifici de la Unió Calafina, a l’avinguda de la Pau 30, està catalogat com a BCIL. Presenta 
mancances de manteniment i d’adequació a les normatives exigibles en matèria d’accessibilitat, 
insonorització i seguretat. Es revisarà la instal·lació elèctrica, s’adequaran les sortides 
d’emergència i els elements de seguretat i s’insonoritzarà el local. També s’adequarà la planta 
baixa, on hi ha la sala d’actes, i es rehabilitarà la façana.

Actuació 5.1. Millora de l’enllumenat a l’avinguda de la Pau
L’enllumenat de avinguda de la Pau es troba en un estat precari i no il·lumina de manera 
apropiada el vial, transmetent una sensació d’abandonament. Se soterrarà la xarxa i es renovarà 
totalment la instal·lació amb làmpades de baix consum i reguladors de flux per a millorar 
l’eficiència i l’estalvi energètics.

2

TOTAL FONS DE BARRIS AJUNTAMENT
547.880 € 410.910 € 136.970 €

Reurbanització de l'avinguda de la Pau 437.880 € 328.410 € 109.470 €

110.000 € 82.500 € 27.500 €
Zona 4. Avinguda de la 
Pau

Millora de l’enllumenat a l’avinguda de 
la Pau



La zona 4 segons els veïns/es:

Resum general de les intervencions a la Zona:  

Espais destacats dins la Zona:

Espai 1: Encreuament avinguda de la pau, 
amb carrer del Carme i carretera de 
Manresa fins al carrer Prior Farràs

Espai 2: Des del carrer Priori Farràs fins a 
l'antiga oficina de Caixa Catalunya

Espai 3: Des de l'antiga oficina de Caixa 
Catalunya fins al Casino

Espai 4: Des del casino fins a la corva que 
connecta amb el Passeig Santa 
Calamanda

Resum general de les intervencions a la Zona:
        Habilitar i enjardinar una vorera de l'Avin guda de la Pau i permetre 
l'estacionament només en un sentit. Habilitar una z ona de descans al solar de 
davant del casino i obrir una via fins al carrer la teral. Potenciar el Casino com a 
Centre Cultural.

Propostes per Espais :
Espai 1

Usos socials: Desplaçaments cap al centre de 
Calaf, i sortida del poble.
Usos socials desitjats:  Entrada al Casc Antic i 
Calaf.
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: Millorar el revestiment del 
solar buit. 
Mobilitat: Arreglar les voreres i accessos (Per 
exemple: encreuament amb la Crta. Llarga). Posar 
bandes rugoses per limitar la velocitat. Posar 
senyal recordant la velocitat, 30 – 40 km/h.
Serveis Urbanístics:  Arreglar el cablejat, i les 
boques de subministrament, algunes estan obertes.
Mobiliari:  Posar més papereres.
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Espai 2  

Usos socials: Desplaçament cap al centre de Calaf. Zona 
comercial.
Usos socials desitjats:  Desplaçament cap al centre de 
Calaf. Zona comercial.
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: Millora de l'arbrat (com carrer 11 de 
Setembre).
Mobilitat:  Aparcar només en una vorera, a la dreta, a la 
vorera del Nadal. Ampliar esquerra i arbrar-la. Posar bandes rugoses per limitar la 
velocitat. Posar senyal recordant la velocitat, 30 – 40 km/h.
Serveis Urbanístics:  Millora de l'enllumenat (modernització, i línies sobrecarregades).
Mobiliari:  Més papereres.

Espai 3

Usos socials: Desplaçaments cap el centre de Calaf, i Zona 
comercial.
Usos socials desitjats:  Desplaçaments cap el centre de 
Calaf, i Zona comercial més potenciada.
Propostes consensuades al taller:
Passatge urbanístic: Reformar la façana en mal estat i 
perillosa al costat de l'antiga Caixa Catalunya.
Mobilitat: Obertura del carrer fins al “carrer de la por” i 
habilitació de la plaça per canalla.
Serveis Urbanístics:  Encaixar els contenidors en la vorera 
més ample, per no perdre espai als vehicles. 
Mobiliari:  Sense especificar.

Espai 4

Usos socials: Zona cultural, Casino. Zona potencial per oci.
Usos socials desitjats:  Potenciació zona cultural i com a 
centre de Calaf.
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: A la plaça posar-hi mobiliari d'esbarjo i 
una font.
Mobilitat:  Poca visibilitat de la connexió entre l'Avinguda de la 
Pau i el Passeig de Santa Calamanda. Posar bandes rugoses 
per limitar la velocitat. Posar senyal recordant la velocitat, 30 – 
40 km/h.
Serveis Urbanístics:  Sense especificar.
Mobiliari: Sense especificar.

4



Espai  4-bis
En el taller de Diagnosi es va apuntar a reconvertir el solar de davant del Casino en una 
plaça.

Usos socials: Solar en desús.
Usos socials desitjats:  Plaça d'esbarjo i descans per 
a nens i gent gran.
Propostes consensuades al taller:
Paisatge urbanístic: Fer-hi una petita plaça que 
dongui ombra i punt d'aigua, ja que es critica que això 
manca de les places colindants.
Mobilitat:  La plaça que sigui alhora un pas entre 
l'avinguda de la pau i el carrer colindant.
Serveis Urbanístics:  Sense especificar, els 
necessaris en un espai d'aquest tipus.
Mobiliari: Una font, i el mobiliari necessàri en una plaça.

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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