
DADES GENERALS DE SANT ANDREU

      SANT ANDREU         BARCELONA

Superfície      145.1 ha  6.5% del total 
Població    141.145 hab.  8.9% del total
Densitat [hab/ha]   215   156 
Densitat [hab/ha sòl residencial]   821   638 
Edificis / ha sòl residencial   53.1   35.1
Vivendes/ha sòl residencial   366.6   306.3
Sòl qualificat residencial   26.2%   24.5%
Sòl qualificat industrial   -%   6.4% 
Sòl qualificat parc urbà   8.1 %   9.4 %
Sistema d’equipamientos   7.2%   10.8% 
Sòl no parcel·lat i/o forestal   27.1%   37.7%

CLIMA A BARCELONA

Temperatures màximes y mínimas:
Els extrem registrats en els darrers anys oscilen entre 35.6ºC en 2004 i -4.7ºC en 2005

Nuvolositat [2008]   Precipitacions [2008]   Vent [2008]
dies de núvol 232    màx en un dia 55.6 mm  velocitat mitjana 14.75 km/h 

díes serens 52               dies /any 134    total 600.1 mm
dies cuberts 81               total 600.1 mm
humitat relativa 71%
hores de sol 2526.3

BREU HISTÒRIA DE FABRA I COATS

A començaments del segle XIX, Sant Andreu era un petit nucli agrícola. A partir de 1830, com a conseqüència de la industrialització, es 
produeix un important increment poblacional i urbà. A Barcelona, a mesura que passava el segle l'agricultura es convertia en una activitat 
residual, però Sant Andreu era una excepció a causa de les possibilitats que oferia el mercat de Barcelona i les condicions agrícoles 
excepcionals que propiciaven l'existència del Rec Comtal. Així persistien coetàniament l'agricultura amb una indústria emergent, fins que 
l'any 1880 el poble comença a ser clarament industrial.
Els orígens de Can Fabra es remunten a l'any 1839, quan Ferran Puig i Gibert, un industrial potent i relacionat socialment, crea el "vapor 
de Fil" una fàbrica de filatures ubicada a Sant Andreu de Palomar. Va casar la seva filla amb un bon client Camil Fabra i Fontanils, i des 
de 1860 l'empresa passarà a dir-se Fernando Puig e hijo (Puig i Fabra). Aquesta fou la primera fàbrica de troques i cabdells de fil de cotó 
d'Espanya. L'any 1884 l'empresa es consolida ja plenament amb el nom de Filatures Fabra, al fusionar-se amb "Manuel Portabella e hijo" 
(els alemanys). L'any 1903 es fusiona amb la casa anglesa "J&P Coats" i en surt l'empresa "compañía Anónima de Hilaturas Fabra y 
Coats" que monopolitzarà el sector en l'àmbit estatal.
L'any 1915, l'empresa tenia més de 1.500 treballadors i en el seu moment àlgid va arribar a donar feina a tres mil persones, majoritàriament 
veïnes de Sant Andreu.
El conjunt d'instal·lacions fabrils que formaren part de l'empresa o giraven en torn de la Fabra, han tingut al llarg de la seva vida diversos 
noms populars, des d" el vapor del fil o el vapor del rec", "els alemanys", "les filatures", "Ca n'Alzina", "Can Portabella", "Can Mamella" o 
"Can Fabra": els primers per l'energia que s'utilitzava, el vapor; "els alemanys" per l'origen dels seus directius; i "Can Mamella", per nodrir 
una població obrera extensa i alhora prodigar un seguit d'avantatges socials, realment pioners a l'època. L'edifici, ara ja conegut com "Can 
Fabra", ocupava dues illes, entre la fàbrica de Sant Andreu i la Fàbrica del Rec, i va ser construït a finals del segle XIX, d'acord amb els 
models constructius del segle XVII.
Cal destacar que amb la introducció de la firma britànica es va dur a terme ( a partir de 1903), una sèrie d'innovacions en el camp dels 
serveis socials de l'Empresa. Can Fabra anirà donant a Sant Andreu els trets de colònia industrial seguint el model de Torelló. Als anys 
trenta va ser una de les primeres empreses que atorgava als treballadors una setmana de vacances pagades i poc a poc la seva organitza-
ció interna va anar millorant, creant-se, fins i tot, un cos de bombers propi.
A partir de l'any 1949, el grup britànic va anar augmentant la seva participació fins arriba al 85% l'any 1992.
L'any 1970 van començar els tancaments d'instal·lacions i l'acomiadament de treballadors.
Les diferents naus s'anaren tancant fins que només va quedar activitat a la nau del carrer Sant Adrià, ara ja tancada.
Recentment ha estat restaurada una part de la nau industrial convertint-la en el Centre Cultural Can Fabra. D'aquesta manera un edifici 
simbòlic del desenvolupament industrial, econòmic i social, es converteix en un equipament cultural llargament reivindicat pels veïns del 
barri de Sant Andreu.
La resta d'espai que encara ocupa la vella fàbrica ha estat adquirit per l'Ajuntament per tal de destinar-lo a espai cultural. Els 12.000 metres 
quadrats, distribuits en quatre plantes, es pretén destinar-los a uns 2.000 joves creadors, convertint-se així en el pilar del pla municipal per 
a la conversió dels antics edifics industrials en laboratoris de creació artística. El projecte guanyador per a tal remodelació ha estat projec-
tat pels arquitectes Francesc Bacardit i Manuel Ruisánchez: "Volem que Fabra i Coats sigui una fàbrica okupada per la creació. El model 
okupa guia la nostra proposta: una intervenció que garanteixi la nova funció de l'edifici, però que al mateix temps sigui mínima [...] un treball 
de consolidació, rehabilitació i compartimentació que permeti acollir al màxim de creadors, afavoreixi la seva tasca i fomenti la seva 
convivència".[2] Aquets objectius han estat perseguits mitjançant un estudi dels pannells separadors dels diferents àmbits que volen que 
siguin flexibles, lleugers i econòmics, per tal de que es puguin "montar i desmuntar amb facilitat per atendre a les necessitats cambiants 
dels creadors". La demanda d'aquets espais per part dels usuaris es pot fer a través de l'Ajuntament de Barcelona.

Parque deportivo Can Dragó Iglésia de Sant Andreu
Biblioteca Can Fabra

Museo de la mobilidad

Parque fluvial del BesosParque de la Sagrera

Avenida Meridiana Rambla Fabra i Puig Carrer de Sant Andreu Passeig de la Verneda

Estación Metro Fabra i Puig
Terminal de Bus interurbana
Estacionamiento vehiculos L1_Sant Andreu

L’Estación RENFE Sant Andreu Arenal
Lleida/Puigcerdà/Portbou

Fabra i Coats

Àmbit d’actuació Acord

Àmbit MPGM 2004

Zona verda pública i espais lliures, 
inclós l’espai ferroviari cobert

Ferroviari

Ferroviari, terciari Equipaments Industrial, terciari

Serveis tècnicsÚs residencial i terciari

Fabra i Coats

Vies Rodades TAV Espais Lliures Assentaments


