
Salvem el Casc Antic de Sant Andreu!

A Sant Andreu hi ha carrers on l'Ajuntament un dia va decidir que, on hi havia cases, hi  
hauria  d'haver vials,  zones verdes o equipaments.  Aquestes afectacions,  que en alguns 
casos daten de principi del segle passat, han quedat obsoletes, i els veïns fa temps que 
reclamen que els habitatges quedin desafectats, és a dir, salvats.
Fa anys que l'Associació de Veïns intenta fer entendre a l'Ajuntament que si no es desafecta 
el Nucli Històric de Sant Andreu, amb els anys no s'assemblarà gens al que és avui. Poc a  
poc l'especulació immobiliària per una banda, i el poc valor econòmic amb què s'ha deixat 
aquestes cases,  per l'altra,  tenen condemnat el  que queda del  Sant  Andreu de carrers 
estrets i cases baixes.
El 2010 s'engegava un procés que semblava que per fi desafectaria i protegiria aquest Nucli 
Antic. Però enlloc de realitzar una desafectació global del nostre Nucli Històric, ara ens hem 
trobat amb un projecte que s'oblida d'una part important d'allò que demanàvem que es 
salvés. 
Com Jorba o Virgili, o altres que es desafecten només parcialment, com Sócrates, Agustí i  
Milà, Gran de Sant Andreu o l'obertura d'un vial entre Baliarda i Sant Hipòlit, entre d'altres.
El  projecte preveu expropiar en 10 anys moltes d'aquestes cases per realitzar uns eixos 
cívics que s'han tret de la màniga, que ningú ha demanat i que Sant Andreu no necessita.
Fer  fora  gent  dels  seus  habitatges,  donant-li  expropiacions  ridícules,  en  la  situació 
econòmica i laboral que es troba molta gent és una barbaritat. Igual que ho és obligar-los a  
cedir una part de casa seva i a pagar-se'n la reconstrucció. 
Però a més, gastar-se 21 milions d'euros públics en expropiacions per fer aquests eixos 
cívics, que ningú ha demanat, quan no hi ha diners per res, és completament absurd.
Les administracions ens estan deixant sense serveis públics, retallant sous, apujant taxes, i 
es volen gastar aquesta quantitat de diners quan el que els veïns volem és la desafectació, 
que no costa ni un duro.
Els veïns de Sant Andreu som aquí lluitant col·lectivament pel nostre patrimoni històric. No 
demanem que s'aturi el Pla de protecció, sinó que s'hi incorporin totes les cases que s'han  
oblidat.  Veïns  afectats,  veïns  solidaris,  veïns  que  volem  protegir  el  Casc  Antic  de  Sant 
Andreu. Junts ho aconseguirem!

No als eixos cívics!
Salvem el Casc Antic! 
Visca Sant Andreu de Palomar!


