
 

 

Benvolguts socis, 

Ara tot just fa un any 

que us anunciàvem 

que ja estàvem al 

nou local. I sí, hem 

continuat aquí treba-

llant i fent coses 

noves: les trobades 

del dimecres, xerra-

da amb Guàrdia 

Urbana, la nova vo-

calia de memòria 

històrica... I les activitats de l’associació de veïns al Casal de barri segueixen el 

seu curs! Tot en marxa i contents. I més coses que en vindran. Les obres van 

molt bé i esperem a finals d’any tornar al nostre racó. 

La feina veïnal continuarà i esperem que pel districte de Sant Andreu també. Us 

diem això per que com sabeu, fa poc es va fer un pacte entre PSC i l’equip de 

Colau a nivell municipal. Això ha comportat canvis en alguns districtes i càrrecs 

municipals. Un d’ells és el nostre. 

Com a regidora  tindrem la Carme Andrés, del PSC i que ja havia estat regidora 

del districte de Nou Barris anys enrere; com a gerent continua la Carme Turé-

gano, de BComú, i com a Conseller Tècnic, Ivan Marzà de PSC. És un nou 

equip de govern repartit entre dos partits però que esperem que continuïn la ma-

teixa línia de treball i diàleg que fins ara, de la qual l’associació de veïns estava 

prou satisfeta. En fí, veurem què passa... 

Editorial 

El Butlletí 
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Horari d’Atenció: 

Dilluns i Dimarts de 18 a 20h 

Dijous de 11 a 13h i de 18 a 20h 

Breus 

 
Col·laboració amb 

l’EAP Congrés 
 
A partir del proper butlletí 

tindrem la col·laboració de 

l’Equip d’Atenció Primària 

(EAP) Congrés amb un 

article trimestral i sessions-

xerrades de l’àmbit sanitari 

per tot vosaltres. 

Podeu suggerir temes que 

siguin del vostre interès 

per tractar a les sessions-

xerrades, enviant-nos un 

correu a  

avvcongresindians@yahoo.es 

També comentar-vos que 

a partir del 15 de juny i fins 

al 25 de juliol a les sales 

d’espera de la quarta i cin-

quena planta de CAP Ma-

ragall, que corresponen al 

EAP Congrés podreu tro-

bar l’exposició 

“Diversitats”, un recull de 

fotografies que relaten la 

vida de la gent del barri. 

Us hi esperem!!! 

 

Nova estació de Bicing al canòdrom 

Fa uns dies ha entrat en servei la nova estació del Bicing del 

barri ubicada al carrer Concepción Arenal número 176, can-

tonada amb el carrer Can Ros. 

Amb aquesta nova ja tenim quatre parades al barri, la de 

Felip II amb Sant Pasqual Bailón, la d’Alexandre Galí amb 

Puerto Príncipe, la de Ramon Albó amb Passeig Maragall i aquesta darrera de 

Concepción Arenal a tocar del Canòdrom Parc de Recerca Creativa. 

També us volem recordar, tal com vam explicar-vos en anteriors butlletins, que 

disposem de dues parades del Bicing Elèctric a tocar del barri, una al pàrquing 

públic de Cotxeres (Ramon Albó cantonada Felip II) i l’altra al pàrquing privat 

del carrer Cienfuegos, 13. 

mailto:avvcongresindians@yahoo.es


El mercat municipal de Felip II celebra les seves noces d'or. La descoberta d'una placa commemorativa, una degustació de 

pastes i cava, un sopar popular gratuït i nombroses activitats festives per a un públic de totes les edats han servit per celebrar 

els seus primers 50 anys d'existència. Després de mig segle, aquest equipament comercial segueix definint-se com un espai de 

trobada on s'han donat (i segueixen donant-se) nombrosíssimes històries de gents. Per aquest motiu, sense excepció, igual 

que els altres mercats municipals barcelonins, rep  també el nom popular de "plaça". 

Situat a La Sagrera, atén les necessitats comercials d'aquest barri, especialment a la part superior de l'avinguda Meridiana, i les 

dels seus veïns Congrés-Indians i Navas. Inicialment fou conegut com a "Mercado de la Meridiana", si bé al cap de pocs mesos 

va canviar el seu nom per l'actual. Es va projectar en un moment que va coincidir amb un fort augment de la població a Barce-

lona i de la ràpida urbanització dels barris perifèrics, raó per la qual era necessari dotar de més equipaments comercials que 

permetessin el proveïment alimentari de tants habitants. Eren els temps de l'anomenat desarrollismo. La seva construcció es va 

efectuar en un temps rècord, de només sis mesos, a l'illa triangular compresa pels carrers de Felip II, Olesa i Juan de Garay. 

L'edifici, obra dels arquitectes Josep Anglada, Daniel Gelabert i Josep Ribas (de l'estudi d'arquitectura AGR), té 1.218 metres 

quadrats de superfície i disposa una estructura formada per relleus de formigó a la façana i interiors. En aquest sentit, evoca en 

part l'arquitectura "brutalista" on el formigó era el material més visible. Com a aspecte original mereix destacar el sistema de 

celobert en forma de xemeneies o barrets, situats a la coberta i que permeten la il·luminació de tot el mercat. 

Va ser inaugurat el 26 de gener de 1966, una data molt habitual per a esdeveniments i inauguracions, doncs en veritat es recor-

dava en aquesta efemèride l'anomenada "Liberación" de Barcelona, que llavors complia el seu 27è aniversari. A l'acte, que va 

començar a les 11:30h. del matí, comptà amb el llavors alcalde Josep Maria de Porcioles i el tinent d'alcalde senyor Cabré, el 

president de la Junta Municipal del Districte senyor Riera Bartra, i d'altres personalitats. Després de la prèvia benedicció i dis-

cursos la comitiva va efectuar un recorregut pel seu interior. La data coincidí amb la inauguració del també nou mercat munici-

pal de Ciutat Meridiana, així com la posada en marxa d'una nova sitja al port, un caserna de bombers al Poblenou i millores en 

l'asfaltat i la il·luminació de diversos carrers de la ciutat. 

Després de la inauguració oficial, el mercat en realitat no va obrir al públic fins al 17 de març següent, quan el local estava per fi 

preparat per funcionar i totes les parades havien estat adquirides pels seus nous propietaris. Per a això era necessari el compli-

ment d'uns requisits fonamentals, com per exemple no optar a dues o més parades, acreditar la pràctica comercial del ram co-

rresponent al comerç i demostrar tenir aptituds per a l'ofici. Inicialment disposava d'un total de 285 parades més dos bars. En 

els soterranis es trobaven els magatzems. Tan aviat va començar la seva activitat va exercir la seva funció cohesionadora 

d'uns barris amb una població molt variada, des de funcionaris fins a obrers qualificats i no qualificats, passant per administra-

tius, subalterns, comerciants, militars i professionals liberals. Al cap de tres anys es van efectuar obres complementàries de 

millora de la pavimentació i del sistema d'enllumenat i del clavegueram. 

Durant els anys seixanta i setanta es van anar sumant els comerços de barri, més diversificats i especialitzats, que d'alguna 

manera complementaren l'oferta del mercat. Gràcies a una clientela fidel, a l'oferta, a la qualitat dels productes frescos i al trac-

te humà dels comerciants, va sobreviure a una crisi del comerç de barri que va suposar el tancament progressiu de molts esta-

bliments especialment al Congrés-Indians. A partir dels anys vuitanta i noranta es van anar introduint millores per adaptar-lo als 

nous temps, tot i que aparegueren nous competidors com els bulevards comercials de l'avinguda Meridiana i del passeig de 

Fabra i Puig, fet que comportà la marxa d'un percentatge de la clientela potencial vers aquests llocs. L'obertura de supermer-

cats va obligar a una readaptació que va comportar l'obertura els divendres a la tarda per compensar el fet de tancar els dis-

sabtes a la tarda. L'envelliment de la població i la proliferació de grans superfícies foren també causes del declivi. 

Durant els anys 1987, del 1992 al 1994, 1998 i 2001 s'efectuaren reformes estructurals, d'instal·lacions i locals, destacant espe-

cialment la construcció d'un aparcament subterrani amb accés pel carrer d'Olesa, i l'ampliació del mercat en aquest carrer amb 

la instal·lació de noves parades de comerç especialitzat no alimentari i la remodelació dels voltants de l'edifici. 

Igual que la resta de mercats municipals de Barcelona, participa en activitats nadalenques, carnavalesques, a les festes de la 

Mercè i en la Setmana Internacional dels Mercats "Estima el teu mercat", a més de col·laborar en les festes majors dels barris. 

A partir del setembre de 2014 començà a organitzar la "Nit de Tapes" en la qual els comerciants ofereixen creacions gas-

tronòmiques per al públic que accedeix mitjançant l'adquisició d'uns tiquets. 

En l'actualitat, el mercat de Felip II compta amb 5 parades de comerç avícola, 9 cansaladeries i xarcuteries, 6 carnisseries, 1 

parada de congelats, 6 parades de fruites i verdures, 2 parades de fruita seca, 2 parades de llegums i plats preparats, 1 parada 

de despulles, 1 parada d'ous, 8 peixateries, 1 parada de pesca salada, 12 perfumeria, 1 supermercat i 2 bars. La majoria de les 

parades del carrer d'Olesa, situades fora del mercat, han tancat les portes. Després de 50 anys de vida, aquesta àgora espera 

una modernització que permeti situar-lo a l'altura de les necessitats actuals i adaptar-lo a les noves formes d'oci i consum, tal 

com s'ha fet amb altres mercats municipals de la ciutat en aquests darrers anys. D'aquesta manera, aconseguirà ser novament 

un espai que atorgui vida als barris i permeti dinamitzar-los, contribuint així a millorar la qualitat de vida de les persones, alhora 

que les integri allà on visquin. Una remodelació hauria de convertir-lo novament en l'agent que converteixi els carrers en un lloc 

amb vida social i cultural. Així la tradicional "plaça" jugarà un paper destacat com a centre de referència del consum, i ajudarà a 

que els barris deixin de ser llocs on viure per convertir-se en llocs on conviure. 

Ricard Fernández i Valentí 

50 anys del mercat de Felip II (1966.2016) 



Associació LaFinka Barcelona 
LaFinKa Barcelona som una associació social i cultural sense ànim de lu-

cre que va néixer l'any 2009 i formem part del barri des de fa més de 4 

anys.  

El nostre principal objectiu és reduir dràsticament el nombre de persones 

sense llar (especialment famílies, persones grans i amb diversitat funcio-

nal), també donem suport a persones amb pocs recursos millorant les se-

ves condicions de vida i garantint els seus drets fonamentals.  

Com treballem? La nostra associació està formada exclusivament per vo-

luntaris (molts d'ells professionals de la salut, treballadors socials, 

psicòlegs, advocats, activistes dels Drets Humans, professors, músics, i moltes altres disciplines així com membres de 

la comunitat, tant persones de més edat com a joves) que treballen incansablement per aconseguir recursos bàsics 

(rebem donacions de la parròquia Sagrat Cor de Poblenou, veïns, simpatitzants, empreses, etc.), realitzem acompanya-

ments als serveis socials on actuem com a mediadors, facilitem la realització de diverses gestions burocràtiques, cerca 

de recursos més enllà de les vies estàndard treballant en xarxa amb altres associacions, orientació legal, suport sanita-

ri, laboral, habitatge, estalvi energètic, etc.  

Sempre des d'una perspectiva integral on cada persona és la protagonista i busquem suports a les seves necessitats 

sense protocols preestablerts amb una adaptació a cada situació sent creatius i construint un nou escenari junts. El 

projecte de l'associació és totalment comunitari i obert al barri tant en la participació dels voluntaris com en la nostra 

oferta de tallers per tots (idiomes, informàtica, estalvi energètic, serigrafia, hort urbà, treballs manuals, relaxació, etc.)  

La col·laboració de tots és sempre benvinguda, acceptem donacions de menjar, roba, mantes, llençols, motxilles i mate-

rial divers, totes les donacions són destinades a persones amb menys recursos, una vegada repartit, el material sobrant 

en bon estat ho usem per a la venda de la nostra tenda de segona mà o en mercats ambulants per finançar el projecte. 

Altres formes de fer créixer els nostres serveis és participar com a voluntari, donacions, teaming i fent-se soci de la 

nostra associació amb una quota anual o puntual.  

Us convidem a tots a conèixer-nos. 

Assemblea Maig 2016 
El passat dia 18 de maig vàrem fer l’assemblea anual de socis de l’avv. Per començar, es van tractar i aprovar els comptes de 

2015 i el pressupost per al 2016. És cert que en aquests moments no hi ha massa moviment de socis donat que no estem a 

plena activitat i tenim la seu en plena remodelació cosa que fa que el moviment sigui negatiu; tanmateix us hem de dir que a dia 

d’avui som la segona Avv de Barcelona en nombre de socis i això ens anima a seguir endavant amb el projecte associatiu i de 

treball vers el barri Congrés Indians. 

Pel que fa al PAD, Pla d’Actuació del Districte, es van explicar les actuacions que es faran al nostre barri; seran unes quantes i 

les anirem veient al llarg d’aquest mandat. Està prevista la remodelació integral d’alguns carrers i la redacció dels projectes defi-

nitius pel que fa als equipaments del Canòdrom, concretament l’escola bressol municipal i el poliesportiu.  

Per acabar, vàrem fer una explicació de l’estat de les obres del local de Felip II 222, amb fotografies que mostren el gran canvi 

que s’està realitzant. 

Volem aprofitar per destacar que aquest equipament no serà un casal de barri, tampoc ha de substituir els equipaments progra-

mats als terrenys del canòdrom. Felip II 222 donarà servei al barri i també al districte en la vessant cultural i d’us públic. És per 

això que des de la junta explicàrem el pla de gestió que volíem encaminar desprès d’haver parlat amb el districte de les diferents 

modalitats possibles. 

Xerrada de seguretat 
Dins les activitats que regularment hem volgut impulsar 

aquest any, des de l’avv, per tal que la participació dels 

veïns i veïnes del barri Congrés Indians sigui efectiva, el 

passat 11 de maig, al casal de barri de Manigua, va tenir lloc 

una xerrada de seguretat per part de la Guardia Urbana. 

Els agents van explicar qüestions senzilles, però bàsiques, a 

tenir en compte sobretot per la gent gran:  al sortir d’un cai-

xer com portar la cartera o les bosses, tenir cura de qui entre 

amb nosaltres a l’escala, etc. També es va parlar de les per-

sones que fan reparacions gas/electricitat, a qui s’obre la 

porta o no, que cal fer quan marxem de casa... En definitiva,  

consells vàlids per al dia a dia de tots nosaltres.  Això no 

treu, però, que tots, quan caminem pel barri, estem atents al 

que succeeix al nostre voltant perquè hi ha molta gent gran que, sovint, no està prou alerta i alguna vegada els hi podrem ajudar.  



Com va començar tot? 

L’escola ja fa anys que volia treballar amb els nostres alumnes els indians de 

forma específica. El curs passat, a través del centre de recursos del districte, 

ens  van convidar a una xerrada on ens va presentar un material elaborat per 

la Xarxa de Municipis Indians. En sortir de la xerrada i amb el material en mà 

va ser quan vam decidir fer aquest treball específic. Agafant com a base 

aquest material i sobretot partint de les noves metodologies vam decidir dedi-

car la setmana cultural del curs 2015-2016 als indians. Tota l’escola treballa-

ria a partir del tema dels indians. 

Objectiu: 

Apropar als nostres alumnes a l’origen del nom del seu barri. Conèixer qui 

eren i que van fer els indians. Investigar quins referents indians tenim en el 

nostre barri. 

Per què l’exposició? 

Mentre preparàvem la setmana cultural i tenint en compte que aquelles setmanes també estàvem fent un curs de noves metodolo-

gies, vam decidir unificar la setmana cultural amb la metodologia de treball aprenentatge servei. 

L’aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projec-

te ben articulat en els quals els participants es formen tot treball sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-ho. 

La nostra proposta d’APS va ser fer l’exposició per poder apropar els indians també a tot al barri. Transmetre i compartir els nostres 

coneixements amb els habitants del barri de Congrés-Indians. 

Posada en marxa: 

Hem fet diferents activitats a totes les etapes educatives de l’escola (infantil, primària i ESO). Hem treballat de forma cooperativa. 

Hem produït diferents materials (murals, codis QR, material de plàstica...). 

Vam aprofitar el carnaval per disfressar-nos d’indians, una manera no només de conèixer els indians sinó també de posar-nos en el 

seu lloc (sentir-nos indians per unes hores). 

Felicitats a tots: 

Alumnes per fer-ho possible. Sou el motor 

Professorat per impulsar i conduir. Sou el conductor 

Famílies per valorar i acompanyar. Sou els copilots 

Exposició de l’Escola Ramon LLull “L’ESCOLA RETORNA ELS INDIANS AL BARRI” 

Els noms dels nostres carrers 
Des de principis d’any la històrica botiga de la Fundació Formació i Treball ubicada al carrer 

Francesc Tàrrega, 48 s’ha traslladat al carrer Garcilaso núm. 187 

Botiga Amiga és un establiment que forma part de la Fundació Formació i Treball, per tant, 

els ingressos obtinguts de les compres d’aquestes botigues es destinen íntegrament a la tasca 

solidària que desenvolupa la Fundació.  

Des de la botiga a més de vendre roba i complements, també els veïns i veïnes del barri poden 

portar en bosses la seva roba que es pot dipositar al contenidor de cartró instal·lat a la botiga; per a donacions més grans es re-

comana fer-ho arribar a la seu central (Ramon Llull, 430-438 | 08930 Sant Adrià de Besòs). 

La Fundació Formació i Treball és una entitat promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona l’any 1992. La seva missió és aten-

dre, formar i facilitar l’accés al mercat laboral a persones en risc d’exclusió social. Persones en edat de treballar, amb escassa 

formació, que han esgotat els seus recursos econòmics, aturades des de fa temps, joves sense formació i/o experiència laboral,… 

però persones que volen tenir l’oportunitat de treballar. Per això la Fundació ofereix programes de formació, de suport a la recerca 

de feina i alhora, a través d’iniciatives com Botiga Amiga és capaç de generar llocs de feina dirigits íntegrament per a aquestes 

persones. Aquesta acció va permetre que al 2015 la Fundació pogués formar a 400 persones i facilitar l’accés a un lloc de feina a 

763 més.  

A més, la Fundació gestiona, potencia i dignifica el Programa d’Entrega Social dirigit a facilitar aliments, roba, mobles, joguines i 

altres equipaments de la llar a famílies amb escassos recursos econòmics. Al 2015 va donar assistència a més de 5.640 famílies. 

Ens trobareu: 
Botiga Amiga 
Carrer Garcilaso, 187 
934081788 
http://www.formacioitreball.org/  

http://www.formacioitreball.org/

