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L’emplaçament del projecte es situa al barri de Sant Andreu, limitrofe 
amb la part més septentrional del casc antic d’aquest mateix barri. 
L’àmbit consta de quatre solars. A l’oest els fl anqueja el carrer Gran 
de Sant Andreu, artèria vertebradora del barri des dels seus inicis, 
i a l’est una de les façanes de la Casa Bloc, emblema del GATCPAC i bé 
d’interès cultural. Al sud l’àmbit sacaba amb una linia cega de mitgeres 
de gran alçada.

El solar (2) adjacent a la Casa Bloc està ocupat per un club esportiu 
abandonat, amb una pista poliesportiva, quatre pistes de petanca i una 
petita edifi cació en planta baixa que conté els vestuaris. El recinte està 
envoltat d’un tancament d’obra de 2 o 3 metres d’alçada. Cal esmentar la 
presència d’un arbrat important dins el recinte, composat per una palm-
era i un grup de moreres.

El solar (1) envoltat pels carrers Gran de Sant Andreu, Valentí Iglesias, 
Eiximenis i Residència, conté un edifi ci d’habitatges de nova construc-
ció a la cantonada de Valentí Iglesias amb Eiximenis i que forma part 
del PERI de la zona de remodelació a l’entorn dels carrers Lanzarote i 
Residència.

Altres edifi cis de l’àmbit es veuen afectats pel PERI (aprovat el juny de 
2002). Deu anys després segueixen en peu. S’ha optat per veure el seu 
estat i funcionament i mantenir aquells que estan en bon estat aparent.

Part sud del solar. Gran mitjera

Pista poliesportiva i pistes de petanca

Edifi cis d’habitatges i vegetació existents en el solar

Casa Bloc (1932-1936). Bé d’interès cultural

Aixecament Ildefons Cerdà, 1859

Plànol St Andreu de Palomar, 1903

Ortofoto St Andreu de Palomar, 1958
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INTRODUCCIÓ A L’EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE

“Barri de Barcelona, antic municipi del pla 
de Barcelona, annexat al de la ciutat el 1897. 
És situat al N del centre urbà, al límit amb 
els termes de Santa Coloma de Gramanet i de 
Montcada i Reixac. Es formà al voltant de 
l’antiga església i parròquia de Sant Andreu, 
esmentada el 974, prop de l’antiga via romana 
de Barcelona al Vallès. (...)

El rec Comtal donà una gran prosperitat al 
terme, i permeté la creació d’una indústria 
molinera i de grans sectors de regadiu (...). 
La industrialització, iniciada a mitjan s. 
XIX, fou lenta, i l’activitat agrícola (blat, 
cànem, blat de moro, llegums, patates, vinya) 
ocupà una bona part de la població durant 
el s. XIX i fi ns ben entrat el XX. Les dues 
primeres fàbriques de vapor foren la de fi lats 
de Ferran Puig (1843), que esdevingué la im-
portant empresa Filatures de Fabra i Coats, 
una de les primeres de l’Estat espanyol, i la 
dita d’El Vapor del Rec o La Cotonera, inau-
gurada poc abans. 

El creixement demogràfi c, continuat des del s. 
XVIII i primera meitat del XIX (...) tingué 
un augment del 820% entre el 1860 i el 1920.

A la segona meitat del s. XIX s’inicià la 
urbanització moderna del terme —exclosa del 
projecte d’eixample del pla Cerdà—, que es 
concentrà al voltant dels antics nuclis 
de Sant Andreu (...). Les noves comunica-
cions (ferrocarril de Granollers el 1854, de 
Sabadell el 1855, tramvia amb Barcelona el 
1877) afavoriren la transformació. (...)

L’ocupació quasi total de l’antic terme s’ha 
realitzat a partir del fort corrent immigra-
tori vers la regió de Barcelona des dels anys 
cinquanta. Al costat d’un procés de reno-
vació urbana, han estat edifi cats grans blocs 
d’habitatges, que han ocupat els espais lli-
ures, tant en el nucli central (encerclat 
per la via del ferrocarril a Portbou per 
Granollers, i per la Meridiana) com en el 
conjunt de barris, coneguts popularment com 
a Nou Barris (...). Altres importants eixos 
de comunicació són el carrer de Sant Andreu 
(abans carretera de Ribes), el passeig de 
Fabra i Puig (via de circulació ràpida des 
del 1969) i el carrer de Torres i Bages (hi 
ha, modifi cada, la Casa Bloc), on arriba des 
del 1967 el metro”

(Gran Enciclopèdia Catalana)

SANT ANDREU DE PALOMAR

Emplaçament del projecte

Espais lliures

Via ràpida

Via important

Via ferroviària

Límit casc antic Sant Andreu
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