PROPOSTA D’EQUIPAMENTS DE L’AVV DE SANT ANDREU DE PALOMAR
PER LA FABRA I COATS

-*POBLACIÓ a 1 de gener de 2006

52.949 hab

- Un 18% del total són homes i dones més grans de 65 anys.
* POBLACIÓ NOVA I PREVISTA EN ELS NOUS HABITATGES
Zona Fàb. Colorants
2.980 hab.
Zona Can Portabella
747 hab.
Zona Casernes
5.047 hab.
Zona Tallers Renfe
2.117 hab.
Zona habitatge jove Coats i c/ Sant Adrià
252 hab.
Zona PERI Lanzarote – Residència
442 hab.
TOTAL NOVA POBLACIÓ........................................................ 11.585 hab.
* (El càlcul s’ha fet a partir de 2,5 persones per habitatge)
Cicles formatius
Actualment i després del tancament de l’institut Berenguer de Palou, no tenim
cap centre públic on s’imparteixin Cicles Formatius per als nois i noies de Sant
Andreu, la qual cosa obliga a cercar l’oferta fora del barri o bé cercar centres
concertats o privats. Ens cal un Centre de Cicles Formatius públic al barri Sant
Andreu.
Llar d’infants
En l’informe de preinscripció del Districte del curs 2003-2004, en el qual es
basa el Programa d’Actuació del Districte 2004-2007, s’explicita com a
preocupant que només s’atén un 47% de la demanda d’aquest equipament, i
que tot i haver incrementat l’oferta aquell curs un 11%, la demanda va créixer
un 45%.
Malgrat la nova planificació de construir una Llar d’Infants pública a les
Casernes amb 10 aules (uns 80 nens), en cal un altre.

IES
D’acord amb el Mapa Escolar de Barcelona, recentment aprovat, i donat
l’increment de població en edat de cursar Educació Secundària Obligatoria i la
manca de vacants en l’IES Doctor Puigvert, cal un IES al barri de Sant Andreu
per tal de fer front a les necessitats de la nova i futura població, tal i com des de
l’AVV havíem manifestat abans del tancament de l’IES Berenguer de Palou.
Casal de Barri
Davant de la riquesa cultural i la diversitat d’entitats que hi ha Sant Andreu,
hem detectat una greu mancança d’espais per poder dur a terme les activitats
lúdiques i culturals d’aquestes. Per això, creiem necessari un equipament que
pugui donar resposta a les necessitats de les entitats de Sant Andreu. Cal un
Casal de Barri amb sales polivalents d’usos múltiples (xerrades, concerts,
exposicions, etc.), un espai més gran per realitzar les activitats de la Festa
Major en substitució de l’envelat i sales més petites per tal que les entitats
puguin reunir-se i tenir el seu material.
Ludoteca
Davant de l’increment de la població infantil, creiem que és necessària la
creació d’una nova ludoteca a Sant Andreu.
Residència per Gent Gran
El vigent Programa d’Actuació del Districte 2004-2007 marca la ràtio de
residència en 3’5 places per cada 100 habitants de +65 anys. El 18% de la
població a Sant Andreu és de +65 anys. Amb les dades demogràfiques actuals
(afegint els habitatges de Colorants, Portabella i Casernes) són aprox. 10.600
persones de +65 anys a Sant Andreu barri, per tant correspondrien 371 places
públiques. Actualment no n’hi ha cap, i hi ha projectat fer-ne una a les
Casernes (160 places Residència + Centre de dia). Malgrat aquest nou
equipament continuaria havent, segons les ràtios, una mancança d’un mínim de
211 places de Residència per Gent Gran.

