Rotonda NO!!!!

Rotonda de 7 carrils
73.000 vehicles diaris!!
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Pla Sant Andreu – Sagrera Alta Velocitat
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Palomar

Parc verd amb arbres

Foto plaça Sants

Parc lineal de formigó

Habitatge protegit

Habitatge lliure

Què volem?

Què faran?

COM VOLEM QUE SIGUI
EL FUTUR PARC LINEAL
DE SANT ANDREU?

Benvolguts veïns i veïnes,
Des de fa temps l’associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar segueix de ben a prop tots els esdeveniments relacionats
amb el pas del TGV /AVE per Sant Andreu.
Mitjançant la campanya SANT ANDREU X VIURE, vàrem posar
de relleu els punts més crítics sobre els quals era imprescindible
no abaixar la guàrdia:
Habitatge protegit
Permeabilitat de l’estació
Cobertura de vials

Parc arbrat i a nivell
Rotonda

Ens plau comunicar-vos que el projecte de construcció de la
mega-rotonda, inicialment planificada sobre l’actual Pont de
Sant Adrià, ha estat retirat. SÍ, HO HEM ACONSEGUIT¡¡¡¡
I seguirem aconseguint fites amb el suport de tots vosaltres.
Una de les fites que ens hem proposat, es que St Andreu tingui
el Parc que mereixem. No volem que ningú ens imposi un disseny o equipament sense tenir-nos en compte. Així encetem un
procés participatiu obert a tots els andreuencs per decidir:

COM VOLEM QUE SIGUI EL FUTUR PARC LINEAL
DE SANT ANDREU?
A la butlleta adjunta podreu expressar les vostres idees, comentaris i opinions sobre el Parc Lineal que ha de ser el major parc
de tot Barcelona.

No badem! Hem de dir la nostra abans que
no sigui massa tard!!
COMISSIÓ TGV/AVE – SANT ANDREU X VIURE
A.VV Sant Andreu de Palomar

TGV-AVE
Quin és el parc de BCN que més t’agrada?
………………………………………………………..
Per
què? ............................................................. ........
......................................................................
Quin és el parc de BCN que menys t’agrada?
……………………………………………………….
Per
què? ............................................................. .........
.....................................................................
Digues 3 parcs de BCN que t’agradin?
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Què t’agradaria poder anar a fer a un parc de
BCN?
……………………………………………………….

