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Els edificis en construcció al solar de l’antiga caserna de Navas.
VICENTE ZAMBRANO

Millorar l’espai públic i l’o-
ferta d’habitatge públic

ha estat una prioritat dels úl-
tims anys. Un exemple n’és la
transformació de l’antiga caser-
na de Navas en un nou pulmó
d’equipaments, sobretot d’ha-
bitatges amb serveis per a gent
gran i joves, amb 174 nous pi-
sos en règim de lloguer. L’edifi-
ci, projectat per al solar deixat
per l’antiga caserna, s’incorpo-
rarà ben aviat a la vida quoti-
diana del barri. “He llegit que
es preveu que el projecte estarà
acabat la primavera de 2012.
Amb una mica de sort, la meva
filla podrà anar a la nova escola

bressol que s’hi farà, això m’a-
judaria molt”, explica l’Anna Ri-
poll, veïna del barri, on va néi-
xer. Està embarassada i la
criatura que està en camí
tindrà tot just un any quan es
posi en marxa la nova escola.
“Tots els coneguts que tinc
amb fills a les escoles bressol
municipals me’n parlen molt
bé, estic molt il·lusionada.”
A més de la nova escola bressol
municipal, que tindrà capacitat
per a 81 nens i nenes i estarà
situada a la planta baixa, el
nou edifici s’estructura a l’en-
torn d’un pati central que pas-
sarà a integrar-se en l’espai pú-

blic del barri. A més de centre
cívic i els espais de trobada per
a les entitats de Navas, la nova
illa d’equipaments comptarà
amb un nou aparcament per a
170 cotxes i unes 45 motoci-
cletes en les seves plantes sub-
terrànies. Una gran sala poliva-
lent, també situada a la planta
baixa, complementarà un pro-
jecte que ha estat el resultat de
la participació ciutadana d’ençà
que l’Ajuntament comprà, l’any
2006, el terreny a l’Estat. En
total, la transformació de l’an-
tiga caserna de Navas signifi-
carà una inversió econòmica de
29 milions d’euros.

Pulmó d’habitatges amb serveis

H A B I T A T G E

Al districte de Sant Andreu vivim a prop de
150.000 persones, en set barris diferents, però tre-
ballem amb un objectiu comú: el progrés social.
Això vol dir barris on tothom pot viure i conviure,
tenir possibilitats reals d’aconseguir els seus som-
nis i les seves il·lusions, amb bones escoles, equi-
paments sanitaris, carrers i espais accessibles per
a tothom i l’acompanyament de la comunitat on
vivim i del nostre Ajuntament. És difícil, però po-
sem tot el nostre esforç perquè així sigui.
Sant Andreu millora, creix i es repensa. Però la mi-
llor garantia de la justícia social és la cultura a l’a-
bast de tothom i, per aquest motiu, treballem per
aconseguir espais culturals a prop de casa, a cada
barri. El triangle format per la Fabra i Coats, el Sat
i el centre cívic de Sant Andreu, amb respectives
antenes del Museu d’Història a les Cases Barates
de Bon Pastor, a la Casa de les Aigües de Trinitat
Vella i a la Torre del Fang, juntament amb el
Canòdrom, la Nau Ivanow i les entitats culturals i
arxius històrics dels barris, les noves biblioteques,
etc., ho fan possible.
Però a la vegada, posem tota l’atenció perquè la
gent que més necessita el suport públic no se
senti sola. Són moments difícils i hem de ser a
l’altura de les circumstàncies. Per aquest motiu,
s’han gairebé triplicat les places d’escoles bressol
públiques, s’ha universalitzat la teleassistència,
s’està donant més serveis a les llars, tothom que
acompleix els requisits disposa de beca de men-
jador i d’estiu, reforcem la col·laboració amb els
Bancs d’Aliments, portem menjar a les llars per a
la gent gran i també al casal de gent gran de Na-
vas, intentem inserir al mercat laboral a persones
sense feina gràcies al programa T’acompanyem i
moltes altres accions socials més.
Per últim, impulsem accions de promoció econò-
mica per crear nous llocs de treball i que siguin
de qualitat: millorem els mercats, ajudem el co-
merç de proximitat; a més, la transformació de la
Sagrera portarà empreses i nova indústria neta.
Noves oportunitats per als nostres veïns i veïnes.

Barcelona és tot això:
Cultura, cohesió social i emprenedoria.

Treballem per a
les persones: cultura,
cohesió social
i emprenedoria
Gemma Mumbrú
Regidora del Districte

El Bon Pastor està experi-
mentant la transformació

més gran de la seva història.
On abans s’aixecaven modes-
tes construccions d’altres
temps, avui es crea un nou
barri amb habitatges i equipa-
ments de qualitat. Una de les
famílies que ha deixat de viure
en una de les velles cases per
instal·lar-se en un nou pis és la
del Francisco Alfonso Vizcaí-
no. “En la casa de antes no se
podía vivir en condiciones. La
humedad no dejaba vivir a mi
mujer, Josefina, que tenía los
bronquios destrozados. Ahora
estamos a 200 metros de don-
de vivíamos antes, pero en un
piso con todas las comodida-
des, calefacción en todas las
habitaciones, luz natural en
toda la casa que nos hace gas-
tar muy poca electricidad.
Nuestra calidad de vida ha
cambiado de la noche al día,

hemos mejorado no un 100%,
sino un 200%”, afirma.
Per al Francisco i la Josefina,
després de viure durant els
últims 60 anys al barri, ha co-
mençat una nova vida en la
seva jubilació. “Es importante
que las personas que aún vi-
ven en las antiguas Casas Ba-

ratas sepan que hay un futu-
ro mejor para todos noso-
tros.” La remodelació del Bon
Pastor preveu la substitució
progressiva de les 784 anti-
gues Cases Barates per 915
nous i moderns habitatges.
Més de la tercera part ja han
estat acabats.

Deixar enrere les Cases Barates

LUIS CLÚA
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Convertir un vell canò-
drom en un nou centre

de creació cultural és un repte
que Barcelona s’ha marcat
com a objectiu per donar
nova vida a un edifici singular
que forma part del paisatge
del barri de Congrés-Indians.
Si les antigues pistes de lle-
brers s’han integrat a l’espai

públic de la ciutat com un
nou parc urbà, l’edifici de
la graderia principal s’ha
reconvertit en un nou
centre d’art contempo-
rani el nom del qual
recorda, precisament,
la seva antiga funció:

Canòdrom. “És un edifici pre-
ciós, amb molta llum. Va ser
una experiència interessant.
Ningú hauria pensat que un
edifici amb una estructura
tan específica com la d’un

canòdrom es podria transfor-
mar en un espai per a la crea-
ció; és un experiment”, afirma
Isabel Banal, una de les artis-
tes visuals catalanes amb més
projecció de l’escena creativa

actual, que va participar en la
mostra artística inaugural l’a-
bril de 2010. La transforma-
ció del Canòdrom de la Meri-
diana ha requerit una inversió
de més de 4 milions d’euros.

En Pere Fernández va treba-
llar durant 45 anys a la Fa-

bra i Coats, on va arribar a ser
el responsable de manteni-
ment d’una fàbrica en què la
maquinària era, precisament,
la clau del funcionament de la
indústria. Quan l’empresa va
tancar i la nova propietat dels
immobles posava en perill la
conservació d’aquest impor-
tant patrimoni industrial, ell
va ser una de les principals àni-
mes d’una entitat, Amics de la
Fabra i Coats, que ha contri-
buït de manera decisiva a la
transformació d’aquest espai
en una de les noves illes d’equi-
paments de Sant Andreu. “Era
molt important conservar
aquests edificis, les seves es-
tructures històriques, perquè
són un símbol de Sant Andreu
i de tot Barcelona. A l’interior
es conserva una sala de calde-

res única que conté maquinà-
ria amb els quatre tipus de
combustibles de la nostra
història contemporània: el car-
bó, el fuel, el gas i l’última ma-
quinària, l’automatitzada, que
va funcionar fins al 2005 i que
tenia més força que tota la res-
ta juntes. Ara aquest espai s’in-
tegrarà al patrimoni històric de
la ciutat. És una bona notícia”,
explica amb la il·lusió de qui va
tenir la responsabilitat del seu
correcte funcionament i ara de
la seva conservació per a les fu-
tures generacions. “M’agrada-
ria que d’aquí a cent anys, un
besnét meu passés per davant
de la Fabra i Coats i s’enorgullís
que el seu avantpassat va llui-
tar per la seva conservació”.
A la nova Fabra i Coats, adqui-
rida per l’Ajuntament per uns
50 milions d’euros, s’hi crearà
un ambiciós centre d’equipa-

ments, amb un casal de barri,
espais per a entitats, una nova
escola bressol, una escola de
primària i aparcament, habi-
tatges dotacionals, equipa-
ment assistencial i un nou ins-
titut amb pista esportiva.
També s’hi integrarà la facto-

ria de creació més important
de la ciutat i un nou Centre
d’Interpretació del Patrimoni
Industrial, que es complemen-
tarà amb la nova Escola de les
Arts, amb el trasllat de l’Escola
de la Música de Sant Andreu.
“El lloc on vaig treballar du-

rant tants anys –afirma en
Pere– ara s’omplirà d’escoles
on aniran a estudiar, estic
pràcticament segur, els meus
néts. És una imatge molt maca
d’aquesta història de la Fabra i
Coats que entre tots hem
aconseguit fer realitat.”

La transformació de l’antiga fàbrica de la
Fabra i Coats és una conquesta ciutadana
d’un patrimoni industrial al servei del barri
i del conjunt de la ciutat

En Pere Fernández, a l’antiga fàbrica Fabra i Coats, on va treballar durant 45 anys.

Fabra i Coats, de fàbrica tèxtil
a nou centre urbà i cultural

CAROLINA GARCIA

E Q U I P A M E N T S

El Canòdrom, nou centre cultural
“Ningú hauria pensat que un edifici

com el Canòdrom es podria transformar
en un espai per a la creació ”

Isabel Banal, artista visual

CAROLINA GARCIACAROLINA GARCIA

BALANÇ 2007 · 2011 S A N T A N D R E U 3



M A P A D ’A C T U A C I O N S

Algunes de les actuacions principals del període 2007- 2011
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4 S A N T A N D R E U BALANÇ 2007 · 2011

1 Fabra i Coats

2 Canòdrom

3 Caserna Navas

4 Cases Barates del Bon Pastor

5 Plaça Baró de Viver

6 Rambla Ciutat d’Asunción

7 Pista esportiva Baró de Viver

8 Nucli històric de la Sagrera

9 Plaça Orfila, carrer Comerç i entorns

10 Bulevard Garcilaso i Jardins d’Elx

11 Pacificació carrers passeig Fabra i Puig

12 Mossèn Juliana (zona vianants)

13 Reforma del c. Garcilaso (Olesa-Acàcies)

14 Pacificació carrers del Bon Pastor

15 Renovació voreres barri de Navas

16 Presó de Trinitat Vella

17 Casernes de Sant Andreu
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Escola Eulàlia Bota Parada de metro de Bon Pastor Habitatges al Bon Pastor Escola

18 La Sagrera (nous equipaments)

19 Escola bressol El Tren (remodelació i ampliació) i nou CAP

20 Escola bressol Fabra i Coats (gener 2012)

21 Escola bressol Casernes Navas (febrer 2012)

22 Escola bressol Icària

23 Escola bressol Manigua i casal de barri

24 Metro línies 9 i 10 i Rodalies

25 Mercat del Bon Pastor

26 Escales mecàniques

27 Remodelació carrer Mallorca

28 Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet

29 Biblioteca Trinitat Vella

30 Passeig Sant Coloma

31 Pacificació dels carrers del

barri dels Indians



Què em pot dir dels espais recuperats
per a ús ciutadà, com el Canòdrom o
la Fabra i Coats?
Tots els espais que es recuperen per als ciu-
tadans i per al barri avui són prova d’una
sensibilització molt important que llasti-
mosament anys enrere no era així, perquè
per manca d’aquesta sensibilització per part
dels ajuntaments i de les entitats privades
es van perdre moltes coses. Avui, per sort,
hi ha molta més sensibilitat.
Què li sembla el pla per al Canòdrom?
Em sembla magnífic que un lloc que estava
destinat a un sector molt limitat com eren
les curses de llebrers es converteixi en un
lloc per a la creació, de noves idees, artístic,
en el qual les noves generacions podran dur
a terme les seves creacions, a banda del fet
que a Sant Andreu hi fa falta un equipa-
ment com aquest.
I de la Fabra i Coats?
Té un valor gairebé indescriptible, perquè
fins fa cinc anys gairebé ningú sabia el valor
de tot això. Els obrers i tècnics que havien
treballat aquí molts anys només ho veien
com unes parets, les parets entre les quals
treballaven, però actualment tenim una
perspectiva completament diferent que ens
ha permès reconèixer el valor arquitectònic
i històric de tot el que ens envolta.

I els Amics de la Fabra i Coats?
Que esperem amb molta il·lusió el nou
local que acollirà l’Associació Amics de la
Fabra i Coats i el seu arxiu històric, tant
documental com de diferents peces rela-
cionades amb la història de la fàbrica. A
més a més, tot això és una cosa molt po-
sitiva, perquè hi hem treballat més de 40
anys i al final t’ho sents una mica teu,
cosa que et dóna forces per continuar
mantenint coses i protegint les peces que
hi ha fora dels edificis.
Què acollirà més aquest recinte?
A la nau principal, hi aniran unes sales de
creació artística; després el museu, que
amb records de l’empresa formarà part
d’una cadena de museus de Barcelona;
una escola bressol i dues més, una de
primària i una altra de secundària; habi-
tatges per a gent jove; un casal d’entitats,
i una sala polivalent. I tot això amb el va-
lor afegit que es conserven totes les faça-
nes dels edificis.
Que facin habitatges aquí és impor-
tant?
Sí, perquè seran habitatges pensats i con-
dicionats per a la gent jove, un col·lectiu
que tots sabem com ho té difícil per dis-
posar d’un habitatge que estigui a l’abast
de les seves possibilitats.

“Els espais que es recuperen
avui són prova d’una
sensibilització molt important”

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Jordi Gili
Membre fundador dels Amics
de la Fabra i Coats
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“Esperem amb molta
il·lusió el nou local que
acollirà l’Associació
Amics de la Fabra i Coats”

JOSEP MARIA CONTEL
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Són molts els veïns que afirmen que
de les velles casernes militars de

Sant Andreu només queda això, el
nom. En el seu espai es perfila avui
clarament com allò que ha de ser un
dels complexos d’equipaments, zones
verdes i nous habitatges més impor-
tants de tot Barcelona. “Cuando nos
llegó la noticia de la marcha de los mi-
litares, en el año 2000, iniciamos una
campaña ciudadana para la transfor-
mación de los antiguos cuarteles en al-
guna cosa de provecho para el barrio”,
afirma una veïna inquieta, la Dolores
Torres Fernández, que amb la seva ini-
ciativa va acabar creant una nova enti-
tat, l’Associació Plataforma Veïnat de
Sant Andreu, de la qual encara és pre-
sidenta.
“Antes no teníamos servicios públicos
como los que ahora hemos proyecta-
do, ni apartamentos especiales para la
gente mayor, ni una escuela moderna,
sin contar con las residencias de ancia-

nos”, opina la Dolores. “¿Y qué decir
del centro sociosanitario que tendre-
mos? Una reivindicación histórica
para un barrio que lo necesita y que
ahora será realidad. Aquí en el barrio
siempre decíamos que vivíamos en la
zona cero. Ahora esa zona cero ya no
existe. Somos un barrio con una trans-
formación extraordinaria, bien comu-
nicados con el sector de la Trinitat y
Baró de Viver y el nuevo paseo de San-
ta Coloma, que es fantástico. Y tam-
bién con buena comunicación con el
centro de Sant Andreu”, afirma.
“Los nuevos cuarteles ya son una reali-
dad, con la escuela Eulàlia Bota, la co-
misaría de los Mossos o los nuevos
edificios de viviendas públicas”, s’enor-
gulleix la Dolores, que l’única cosa que
lamenta són els efectes de l’actual crisi
econòmica en el calendari d’execució
del projecte, que ja està transformant
de manera irreversible l’espai de les
antigues casernes.

Presó de la Trinitat
Vella: tot a punt per
a la transformació
“L’edifici de la vella presó té els dies
comptats.” Aquesta afirmació és un
clam entre els veïns de la Trinitat Vella.
Gràcies a les inversions extraordinàries
de l’Ajuntament i la Generalitat en el
marc de la Llei de barris, la Trinitat Ve-
lla està transformant de manera irre-
versible el centre del barri per millorar
la seva qualitat de vida. A continuació li
toca a la part nord, la presó i els habi-
tatges del Patronat. En el seu espai s’hi
construiran equipaments al servei del
barri que estaran al voltant d’una nova
plaça. Han estat concebuts d’acord amb
les necessitats de les entitats i els veïns,
que amb les seves aportacions han con-
tribuït de manera decisiva al procés
d’ordenació dels terrenys. També s’hi
construiran uns 452 nous habitatges,
la majoria dels quals seran de protecció
pública. Un carrer de nova creació co-
municarà la zona nord amb el centre
del barri i hi haurà més accessos exclu-
sius per a vianants totalment adaptats.“La nueva plaza de Baró de Vi-

ver será una gran mejora
para el barrio. No lo parece, pero
ahora hay muchas cosas que son
más fáciles que antes, me siento or-
gullosa de ella”, afirma la María Do-
lores Gutiérrez, una veïna que va
arribar a Baró de Viver fa una vinte-
na d’anys i que ha viscut l’evolució
del barri. “Siempre hay cosas que
mejorar, pero hemos ganado mu-
cho. Por ejemplo, lo que son las pis-

tas deportivas, mi hijo las utiliza
mucho”, explica.
Des de l’any 2004, el barri de Baró
de Viver s’ha beneficiat d’un Pla co-
munitari que complementa les mi-
llores urbanístiques del seu espai
públic i de construcció de nous
equipaments i habitatges fets per
l’Ajuntament, ja que ha anat acom-
panyat d’iniciatives socials en les
quals molta gent ha participat amb
passió. És el cas de la Carme, bona

amiga de la Dolores, que es va dedi-
car amb entusiasme a buscar foto-
grafies en els àlbums familiars per
cedir-les per a l’exposició sobre la
història d’aquest barri jove, durant
molts anys de la dictadura franquis-
ta i oblidat de les polítiques públi-
ques. Ara Baró de Viver, amb el Bon
Pastor, es beneficia d’una inversió
extraordinària de prop de 18 mi-
lions d’euros aportats a parts iguals
per l’Ajuntament i la Generalitat,
per consolidar les millores dels úl-
tims anys i contribuir a la definitiva
millora de la qualitat de vida al bar-
ri. I a més, els nous projectes urba-
nístics i socials per al barri s’han fet
amb l’estreta col·laboració d’entitats
i veïns del barri, fet que aporta un
indiscutible valor afegit a les obres
que es duen a terme i els projectes
que han de realitzar-se els propers
anys, com ara la construcció del nou
centre cívic i casal de gent gran.

Els últims anys, la qualitat de vida ha augmentat als carrers de Baró de Viver
com mai abans en les últimes dècades gràcies a una inversió extraordinària

La remodelació de la plaça Baró de Viver, a punt d’acabar-se.

Un barri amb futur

VICENTE ZAMBRANO

Escola Eulàlia Bota, un dels primers equipaments en ocupar les antigues casernes.
VICENTE ZAMBRANO

Les casernes de Sant Andreu, l’impuls definitiu

P R O X I M I T A T

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Novaplaça Baró deViver
� Vestidors i remodelació de la

pista poliesportiva
� Rambla Ciutat de Asunción
� Centre de formació ocupacional

Trinijove

VICENTE ZAMBRANO
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“Poca gent es recorda del gran
nombre de barraques que hi ha-

via en el nostre barri no fa pas tants
anys… Hem guanyat molt i encara ho
hem de fer més; el futur és nostre.”
Amb aquesta rotunditat s’expressa en
Josep Barbero, veí del barri. “Des de
l’associació de veïns volem continuar
guanyant nous espais per a vianants,
amb plataforma única, al nucli històric

de la Sagrera. El canvi en el dia a dia del
barri s’ha notat molt; aquest tipus de
nous carrers conviden més a passejar,
amb tot el que això implica”, afirma.
A més de l’eliminació de barreres arqui-
tectòniques per a les persones amb ca-
dira de rodes, cotxets infantils i gent
gran, el nou espai públic dels carrers re-
modelats crida l’atenció per la seva qua-
litat. L’exemple més destacat és, proba-

blement, el carrer Garcilaso, al qual cal
afegir també els de Martí Molins, Mon-
lau, Mossèn Juliana, Vallès i Ribot, Nò-
bel, Costa Rica i la plaça dels Jardins
d’Elx, entre d’altres. El nou bulevard del
carrer Garcilaso s’ha convertit en un eix
enjardinat que acull activitats veïnals
com la Festa Major. A més de les millo-
res en el dia a dia dels nous carrers no-
més per a vianants, aquest eix de car-
rers facilita una comunicació millor
entre la Sagrera i els seus entorns, en
especial amb la trama de carrers veïns
del tipus Eixample.
L’arribada del tren d’alta velocitat al bar-
ri amb la construcció de la nova estació
també comportarà la millora de la xarxa
d’equipaments de barri gràcies a la dis-
ponibilitat de nous solars. En total, la
Sagrera guanyarà una trentena de nous
equipaments de barri i de ciutat.

En Josep Barbero al carrer Garcilaso, un dels espais que s’han millorat.
CAROLINA GARCIA

Objectiu:
doblar les places
d’escola bressol
En un context de ple creixe-
ment demogràfic i gràcies a la
bona entesa institucional entre
l’Ajuntament i la Generalitat,
entre els anys 2007 i 2011 es va
posar en marxa un ambiciós
pla, que ara culmina, per doblar
el nombre de places d’escola
bressol de la ciutat, amb una in-
versió extraordinària de 72 mi-
lions d’euros. Durant el proper
curs escolar 2011-2012, als bar-
ris de Sant Andreu obriran les
portes tres noves escoles bres-
sol, amb més de 300 places dis-
ponibles, a les antigues caser-
nes de Navas (81 places), Fabra
i Coats (119 places) i la refun-
dació d’El Tren (passa de 36 a
119 places), a la nova ubicació
de la Via Barcino. Les escoles
bressol Icària (73 places), a la
Sagrera, i Manigua (81 places),
a Congrés-Indians, ja funcio-
nen.

Passejant pel nucli històric de la Sagrera

E S P A I P Ú B L I C

E L S G R U P S M U N I C I P A L S O P I N E NO

G R UP S M U N IC I PA L S

Hi ha moments
per pensar en la
ciutat que tení-
em al 2007 i la
d’ara. Vam pren-

dre un compromís amb vosal-
tres, el PAD 2008-2011, que
vam fer conjuntament gràcies
a un ampli procés participatiu.
Hem complert! S’han millorat
i pacificat molts carrers a tots
els barris, s’estan desenvolu-
pant els equipaments de Fabra
i Coats, Navas i Casernes de
Sant Andreu, s’han completat
totes les actuacions del Pla de
barris de Trinitat Vella, hi ha
metro a Bon Pastor i 11 de Se-
tembre, continuem amb les
Cases Barates, aprovem els
plans de transformació de la
presó de la Trinitat i el Canò-
drom, tenim l’acord veïnal per
als equipaments de la Sagrera,
l’AVE va a bon ritme i sense
incidències, s’ha apostat per
equipaments potents de cultu-
ra i hem doblat les places d’es-
coles bressol entre altres ac-
tuacions que han transformat
la nostra vida diària. Tot això
pensant en les persones, a tots
els barris i amb la col·laboració
de les entitats i els veïns.

Projecte Sant Andreu:
Transformació
dels barris
PSC. Gemma Mumbrú

El mandat muni-
cipal acaba i és el
moment de fer
balanç i refle-
xions. Fa gairebé

quatre anys que vaig venir a
Sant Andreu i durant aquest
temps he procurat viure aquest
divers i dinàmic districte fins a
sentir-lo formar part de mi.
El passat dia 2 de febrer, CiU
vam celebrar un acte amb en
Xavier Trias al CN Sant Andreu
acompanyats de les entitats del
districte. Entenc que, més enllà
de les ideologies personals,
aquest acte va ser un bon reflex
de la bona feina feta els darrers
anys pel Grup Municipal de
CiU, un grup que transcendeix
més enllà dels quatre consellers
municipals i el regidor adscrit.
Probablement podria haver es-
tat més, però em sento satisfet
de la feina feta a favor dels inte-
ressos d’aquest indret de Barce-
lona, dels seus veïns i veïnes.
Cultura, esport, salut, segure-
tat, comerç, mobilitat, habitat-
ge, feina, educació..., han estat
elements del nostre treball i ho
continuaran essent.
Volem el millor per al districte
de Sant Andreu!

El balanç

CiU. Raimond Blasi

El mandat 2007-
2011 marcarà el
canvi imparable
que Barcelona ne-
cessita després de

32 anys governant els matei-
xos. Els barris de Sant Andreu,
com a principal força de Barce-
lona, han de ser els protagonis-
tes d’aquesta transformació.
Des del PP apostem per més in-
versió als barris, deixant enrere
les polítiques d’aparador del bi-
partit municipal, més preocu-
pat a invertir en publicitat insti-
tucional, o el fracàs de la
consulta de la Diagonal.
El bipartito municipal, lejos de
atender a las necesidades de
nuestros distritos, ha agravado
las carencias y déficits de los ba-
rrios. Es necesaria una decidida
lucha contra el incivismo y la
inseguridad con más Mossos y
Guardia Urbana en las calles,
más guarderías, mejorar la
atención a la tercera edad, lu-
char contra la inmigración ile-
gal, un mayor apoyo al comer-
cio de barrio y emprendedores
para superar la crisis, más in-
versión en infraestructuras,
transporte público y mejores
servicios.

El canvi imparable

PPC. Alberto Fernández

El districte de
Sant Andreu ha
viscut en aquest
mandat una im-
portant transfor-

mació veient com començaven
a fer-se tangibles projectes llar-
gament esperats com els equi-
paments a les antigues caser-
nes de Sant Andreu i de Navas,
o la remodelació de la zona de
Cases Barates del Bon Pastor.
L’arribada de l’L 9 del metro ha
estat una altra revolució per a
la vida quotidiana dels veïns i
veïnes dels nostres barris. La
millora d’aquesta quotidianitat
és el motor de la nostra acció
de govern, i explica l’esforç in-
versor per obrir dues noves es-
coles bressol, una biblioteca,
una residència i un centre de
dia per a gent gran al Bon Pas-
tor, així com la reforma del
Canòdrom o la rehabilitació de
la Fabra i Coats, destinada a
acollir nombrosos equipa-
ments. La preservació d’aquest
espai és fruit de la mateixa vo-
luntat política que ens ha por-
tat a protegir els nuclis histò-
rics de Sant Andreu i la
Sagrera, alhora que hem gua-
nyat espai per als vianants.

Un mandat decisiu per
a Sant Andreu

ICV-EUiA. Quim Mestre

La voluntat d’Es-
querra d’estar al
costat de les per-
sones i la necessi-
tat de fer front a

la crisi econòmica ha determi-
nat que haguem donat suport a
tots els pressupostos d’aquest
mandat. Calia reforçar les polí-
tiques de suport a les persones,
en especial a aquelles en situa-
ció d’atur, per tal d’enfortir la
cohesió social. Hem prioritzat
la formació coordinant les esco-
les d’adults i equipaments edu-
catius per generar sinergies que
milloren les capacitats laborals
de la població adulta, i hem po-
sat en marxa un programa d’al-
fabetització digital per facilitar
la inserció laboral. Esquerra ha
fet possible mesures com la gra-
tuïtat de les quotes d’accés a ac-
tivitats de formació, culturals o
esportives en equipaments de
titularitat municipal per a atu-
rats o mesures per garantir la
continuïtat dels programes de
suport i atenció a persones i
col·lectius especialment vulne-
rables que en l’actual context de
crisi econòmica reforcen la co-
hesió social.

Al costat de
les persones

ERC. Ester Capella

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Millores als carrers
� Menys barreres arquitectòniques
� Voreres més amples
� Més espai per a vianants
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A L G U N E S P R O P O S T E S D E F U T U R

Sant Andreu segueix
avançant en la millora
de la qualitat de vida

L’ara ja és passat i el present comença a ser història.

La feina feta és important, però cal avançar, continuar

pensant com millorar la qualitat de vida de la ciutadania.

En aquesta pàgina, s’hi reflecteixen algunes de les

propostes per al futur de Sant Andreu.
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Parc Lineal de
Sant Andreu-
la Sagrera
Una gran zona verda de gaire-
bé 4 quilòmetres substituirà
les vies del traçat ferroviari.
Suposarà disposar d'un nou
pulmó verd que connectarà
Sant Andreu i la Sagrera amb
Sant Martí, Bon Pastor i Baró
de Viver i on també disposa-
rem de nous equipaments.

Porta Europa
Es destinaran més de 300.000
m2 de sostre a activitats
econòmiques i empreses
noves del sector terciari. Serà
una gran font de nova ocupa-
ció de qualitat que donarà
importants oportunitats la-
borals als veïns i veïnes dels
barris de l'entorn de Sant An-
dreu, la Sagrera i Bon Pastor.

Pla d’equipaments
de Sant Andreu
S’està treballant per fer un Pla
d’equipaments destinat al
barri de Sant Andreu. El Pla
tindrà en compte els equipa-
ments actuals, tot allò planifi-
cat i la població futura per
donar una resposta completa
a les necessitats.

Equipaments
del Canòdrom
i Can Ros
Construcció dels equipaments
previstos a la zona del Canò-
drom i Can Ros. centre cívic,
casal de gent gran, poliespor-
tiu, escola bressol, residència
de gent gran, residència de
persones amb disminucions
psíquiques i aparcament.

Nova zona
residencial de
la Trinitat Vella
L’antiga presó donarà pas a una àrea
residencial amb habitatges pràctica-
ment tots públics, equipaments i
zones verdes. Aquest projecte per-
met transformar els terrenys de la
presó i dels habitatges del Patronat
per tal d'integrar la zona nord del
barri dintre de la mateixa qualitat
que el centre de la Trinitat Vella.

Pla de Barris de
Bon Pastor i Baró
de Viver
Finalització dels projectes previs-
tos al Pla de barris: nous equipa-
ments, millora de carrers i places i
regeneració de l’entorn del riu
Besòs. Tot amb l'objectiu de que
ambdós barris aconsegueixin la
mateixa qualitat de l'espai públic
que a la resta de la ciutat.

Escola bressol i
centre cívic a la
Caserna de Navas
El projecte preveu la
construcció d’habitatge
públic, una escola bressol,
un centre cívic i un aparca-
ment. Amb aquesta illa
d'equipaments, Navas
disposarà de tots els serveis
públics que té qualsevol barri
de la ciutat.


