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El grup municipal d’Unitat per Barcelona informa favorablement la modificació del 

PGM en l’àmbit de l’Àrea del Nucli Antic de Sant Andreu. 

La desafecció de Nucli Històric del poble de Sant Andreu és una llarga reivindicació 
veïnal a la que sempre hem fet costat. Així, el grup d’ERC va presentar una iniciativa a 
la Comissió d’Urbanisme el juliol del 2009, per iniciar el procés de suspensió de 
llicències i iniciar l’estudi urbanístic del nucli antic de Sant Andreu que va ser votada 
per unanimitat. 

El projecte que avui es presenta té els següents paràmetres que considerem positius: 

 Es preserva l’estructura urbana del nucli antic de Sant Andreu del Palomar. 

 Es desafecten quasi el 90% dels habitatges afectats. 

 La mobilitat resultant, amb la configuració d’eixos cívics, s’haurà d’adaptar a la 
trama existent i no a l’inrevés (que és el que es pretenia). 

 Es manté l’equilibri de la qualificació de zona verda dins de l’àmbit. 

 El projecte manté algunes afectacions que possibiliten l’endreçament de rera 
façanes i d’alguns espais degradats. 

 Compta amb el consens tant de l’Associació de Veïns de Sant Andreu com de la 
Plataforma. 

Valorem, doncs, positivament aquest document que recull la majoria de demandes 
veïnals i que permet preservar la identitat del nucli històric del poble de Sant Andreu; 
un document fruit del consens amb els veïns i veïnes i amb els grups municipals; un 
document que ens demostra que des del consens avancem. 

Per acabar, volem destacar la tasca de la Plataforma, de la AAVV, del Centre d’Estudis 
Ignasi Iglesias i dels veïns i veïnes del poble de Sant Andreu.  

L’espai comú que compartim com a ciutadans es construeix des de la implicació de tots 
i cadascun dels actors que formem part de la societat. La radicalitat democràtica passa 
no tan sols pel vot dels ciutadans i l’expressió de la seva confiança mitjançant les 
urnes. Tant els partits polítics com la ciutadania han de fer valer la seva capacitat de 
col·laboració i crítica per avançar cap a una societat més justa i socialment sostenible. 
Encoratgem i agraïm als veïns i veïnes la seva implicació i deixem les portes obertes de 
bat a bat per trobar els canals que permetin que la societat avanci en justícia i equitat. 


