
Comunicat	  de	  PREMSA	  

	  

Veïns	  de	  St	  Andreu	  –	  La	  Sagrera	  confrontaran	  a	  la	  Sra.	  Colau,	  al	  Sr.	  Rull...	  i	  a	  la	  Sra	  Pastor?	  

	  

El	  proper	  dimarts	  31	  de	  maig	  a	  les	  16:30,	  els	  representants	  de	  les	  entitats	  veïnals	  de	  l’entorn	  
del	  Pla	  Sant	  Andreu	  –La	  Sagrera	  es	  trobaran	  amb	  l’Alcaldessa	  de	  Barcelona	  Ada	  Colau	  i	  amb	  el	  

Conseller	  d’Urbanisme	  i	  Sostenibilitat	  Josep	  Rull.	  

La	  trobada	  s’emmarca	  en	  una	  visita	  a	  les	  obres	  del	  projecte	  de	  l’Alta	  Velocitat	  Espanyola	  al	  
costat	  nord	  de	  la	  ciutat.	  La	  Regidora	  d’Urbanisme	  Janet	  Sanz	  ha	  organitzat	  aquesta	  visita	  per	  

tal	  de	  que	  els	  màxims	  responsables	  de	  la	  Ciutat	  i	  de	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya	  puguin	  veure	  
de	  primera	  mà	  l’estat	  de	  les	  obres	  d’aquest	  projecte.	  

Des	  de	  la	  Regidoria	  d’Urbanisme	  s’ha	  convidat	  a	  les	  entitats	  veïnals	  per	  tal	  d’acompanyar	  a	  
l’Alcaldessa	  i	  al	  Conseller;	  i	  alhora	  poder	  explicar	  en	  primera	  persona	  com	  estem	  vivint	  i	  patint	  

l’endarreriment	  de	  les	  obres.	  

Aquest	  projecte	  es	  redacta	  l’any	  2004	  amb	  el	  govern	  del	  Sr	  Aznar.	  I	  havia	  d’estar	  acabat	  al	  
2008,	  després	  va	  ser	  al	  2011,	  d’aquí	  va	  saltar	  al	  2017	  i	  ara	  ja	  no	  té	  data	  de	  finalització.	  

El	  projecte	  consta	  d’una	  gran	  estació	  de	  tren,	  que	  inclou	  trens	  d’AVE	  i	  trens	  de	  Rodalies,	  una	  
estació	  de	  Metro	  i	  una	  estació	  d’autobusos	  interurbans,	  a	  més	  d’un	  gran	  pàrquing	  per	  a	  5000	  

vehicles,	  un	  centre	  comercial,	  hotels	  i	  oficines.	  

A	  més,	  el	  projecte	  va	  acompanyat	  d’un	  gran	  parc	  (de	  40	  ha)	  que	  s’ha	  de	  construir	  sobre	  les	  
lloses	  que	  cobriran	  les	  vies.	  També	  s’hi	  inclou	  una	  gran	  requalificació	  de	  terrenys	  d’habitatges,	  
d’equipaments,	  etc.	  Dins	  del	  projecte	  hi	  ha	  la	  renovació	  de	  l’estació	  de	  Rodalies	  de	  St	  Andreu	  

Comtal,	  i	  uns	  vials	  soterrats	  per	  a	  trànsit	  rodat	  de	  3	  carris	  d’anada	  i	  3	  de	  tornada,	  que	  han	  de	  
connectar	  el	  nus	  de	  la	  Trinitat	  amb	  l’estació	  de	  la	  Sagrera	  i	  amb	  l’Eixample	  de	  Barcelona	  
(c/Mallorca	  i	  c/València).	  

Aquest	  impressionant	  projecte	  que	  havia	  de	  portar	  grans	  canvis	  als	  veïns	  del	  costat	  Nord	  de	  la	  

ciutat	  es	  troba	  totalment	  aturat.	  En	  els	  últims	  anys	  el	  ritme	  de	  les	  obres	  ha	  anat	  disminuint	  fins	  
que	  finalment	  s’ha	  aturat.	  Avui	  els	  veïns	  dels	  Districtes	  de	  Sant	  Andreu	  i	  de	  Sant	  Marí	  ens	  
trobem	  molt	  més	  separats	  del	  que	  ens	  trobàvem	  fa	  8-‐10	  anys.	  Avui	  l’estació	  de	  Sant	  Andreu	  

Comtal	  dona	  un	  servei	  molt	  més	  deficient	  del	  que	  donava	  fa	  8-‐10	  anys.	  Avui	  encara	  trobem	  a	  
faltar	  els	  equipaments	  que	  han	  de	  donar	  servei	  als	  nous	  veïns	  que	  han	  vingut	  als	  nostres	  barris.	  
Avui	  la	  connexió	  de	  la	  L4	  del	  Metro	  de	  Barcelona	  segueix	  aturada.	  Avui	  les	  obres	  del	  col·∙lector	  

d’aigües	  pluvials	  de	  Rambla	  Prim	  segueixen	  esperant	  que	  es	  doni	  l’ordre	  de	  començar.	  Avui	  la	  
ciutat	  de	  Barcelona	  té	  un	  col·∙lapse	  en	  les	  Rodalies	  agreujat	  per	  la	  falta	  de	  l’estació	  de	  la	  
Sagrera.	  Avui	  els	  habitants	  de	  Barcelona	  encara	  no	  tenim	  l’estació	  d’Alta	  Velocitat	  que	  ens	  

mereixem.	  



El	  projecte	  està	  gestionat	  per	  Barcelona	  –	  Sagrera	  Alta	  Velocitat,	  un	  consorci	  participat	  per	  

l’Ajuntament	  de	  Barcelona	  (25%)	  la	  Generalitat	  de	  Catalunya	  (25%)	  i	  el	  Ministerio	  de	  Fomento	  
(50%).	  

No	  sabem	  si	  la	  Regidoria	  d’Urbanisme	  ha	  convidat	  a	  la	  Ministra	  de	  Fomento	  Ana	  Pastor	  a	  
aquesta	  passejada.	  Pensem	  que	  hauria	  estat	  bé.	  Potser	  en	  el	  proper	  Consell	  d’Administració	  de	  

Barcelona	  –	  Sagrera	  Alta	  Velocitat	  que	  s’ha	  de	  celebrar	  el	  dimarts	  7	  de	  juny	  a	  les	  16:00	  h	  se	  li	  
podrà	  comunicar	  a	  la	  Sra.	  Pastor	  que	  els	  veïns	  de	  Barcelona	  estem	  molt	  enfadats	  i	  decebuts	  
amb	  la	  seva	  actitud	  davant	  d’aquest	  projecte.	  

Per	  tot	  això	  demanem	  que	  s’acabin	  les	  excuses	  i	  els	  endarreriments;	  i	  que	  des	  de	  les	  tres	  

administracions	  es	  faci	  una	  empenta	  definitiva,	  seriosa	  i	  real	  per	  a	  acabar	  aquest	  projecte	  en	  
un	  termini	  raonable.	  

	  

Barcelona,	  a	  25	  de	  maig	  de	  2016.	  

	  

AVV	  Sant	  Andreu	  de	  Palomar	  
AVV	  La	  Sagrera	  

AVV	  Verneda	  Alta	  
AVV	  Bon	  Pastor	  
AVV	  la	  Maquinista	  

AVV	  Sant	  Andreu	  Sud	  
FAVB	  


