
 

La convocatòria del Repte Canòdrom 
Barcelona és fruit de l’acord entre l’Institut 
de Cultura de Barcelona i Sónar+D, i 
compta amb la participació de diverses 
àrees de l’Ajuntament de Barcelona les 
quals facilitaran la posada en marxa dels 
projectes guanyadors. El Repte 
Canòdrom Barcelona ofereix la possibili-
tat als creatius i artistes d’involucrar-se en la creació i implementació de projectes de 
ciutat. La residència serà al Canòdrom y es busquen projectes de aquest tipus: 
 

• Economia col·laborativa: Circularitat i sostenibilitat; Comerç de proximitat; Open sour-
ce;Plataformes on-line 

• Tecnopolítica: Empoderament; Inclusió digital; Democràcia distribuïda i directe; Sobira-

nia; Coneixement/cos 

• Ciència ciutadana: Desigualtat econòmica; Inclusió social; Qualitat de l’aire; Mobilitat; 

Biodiversitat; Canvi climàtic; Presa de decisions col·lectives 

Incubio 

 

 

Benvolguts socis i sòcies, 

Encetem uns mesos de feina i 
canvis molt importants. Per 
començar i, si tot va bé, ja a 
inicis del 2017 tindrem en 
marxa el nou local de l’asso-
ciació de veïns. I també a fi-
nals d’aquest any tindrem ja el 
document del projecte executiu 
del nou pavelló esportiu del 
canòdrom. Tot plegat, entre 
d’altres projectes que tenim en 
marxa, ens anima a continuar 
lluitant pel nostre barri. Sembla que les coses es van movent i la feina insistent dona re-
sultats. Entre el nostre local i l’illa del canòdrom portem molts anys de diàleg i batalla amb 
el districte. Son dos temes molt importants pel barri doncs seran equipaments de futur 
que ens donaran serveis d’oci, cultura i esport per a tots. I encara ens queden per acon-
seguir... 

Com ja sabeu, i us dèiem en el butlletí de juny, tenim un reestructurat equip de govern del 
districte del qual PSC i  BCN Comú (BComú) han assumit la gestió. Al juliol vam tenir la 
primera reunió amb ells i vam tancar un pla de treball pel Congrés-Indians. Treballarem 
per a què es compleixi; hi ha demandes que portem molts anys al darrera i no les deixa-
rem,  i d’altres noves que van sorgint per que les necessitats canvien. La base d’aquest 
document de treball és la que us vam presentar en el butlletí de març del 2016.  

Tenim ganes i il·lusions per continuar la tasca. I si vosaltres ho trobeu també interessant i 
engrescador veniu a l’associació de veïns i col·laboreu. Sempre fan falta mans! En els 
darrers anys hem aconseguit coses com el Casal de Barri Manigua, l’EB Manigua, el gim-
nàs, renovació de places i jardins... En Cotxeres Borbó, per exemple, vam col·laborar 
amb entitats i veïns de Nou Barris. La lluita de tots plegats ens han donat nous equipa-
ments de ciutat esportius, culturals i sanitaris i una gran zona verda que molts gaudiu.  
Això no és gratuït. Això no ha sortit del no res. Això és el fruit  d’un moviment veïnal que 
encara existeix a la nostra ciutat. 

FEM ENTRE TOTS CONGRÉS-INDIANS! FEM BARRI! FEM CIUTAT! 

Editorial 

El Butlletí 

S E T E M B R E   2 0 1 6  N Ú M E R O  3 7  

Associació de Veïns Congrés Indians 
www.avvcongresindians.com 

C/Felip II, 177 Baixos 

08027 BARCELONA 

Tel. 93 340 70 12 

avvcongresindians@yahoo.es 

www.avvcongresindians.com 

Horari d’Atenció: 

Dilluns i Dimarts de 18 a 20h 

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

Breus 

Des de finals de Juny ens podeu 

trobar com : 

Associació De Veïns Con-
grés-Indians 

Us convidem a dir 
m’agrada a la nostra 
pàgina 

i us tindrem al dia dels esdeveni-
ments  

   Repte Canòdrom 

Som Meridiana  

El proper 22 d’octubre de 
2016 es realitzarà una jorna-
da reivindicativa i de reflexió 
per transformar l’avinguda 
Meridiana en un EIX CIVIC I 
INTEGRADOR de tots els 
barris que travessa, que fins 
ara separa més que uneix. 

Aquest mati festiu esta orga-
nitzat per totes les Associa-
cions de Veïns properes a 
l’av. Meridiana,  AFA’S, Enti-
tats dels barris, Plataforma 
per la Qualitat de l’aire, Pro-
moció del Transport Públic, 
Associacions de Comerciants, 
Esplais, Esbarts, Diables, 
Gegants, Capgrossos i d’al-
tres Entitats dels voltants de 
l’avinguda. 

Recordeu, dissabte 22 d’octu-
bre del 2016 pel mati de 10 a 
14h. 

Us hi esperem 



Aquesta tardor l'Arxiu Històric del Congrés-Indians es presenta en societat. I la millor manera de fer-ho ha estat organitzant dos itinera-

ris històrics, un per a cadascun dels nuclis que conformen el nostre barri, tot coincidint amb les festes majors respectives. Per fer-los 

ens hem inspirat en l'exemple i l'experiència d'altres entitats que ja n'organitzen, en particular les anomenades "Passejades de barri" 

de l'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris. 

El passat divendres 23 de setembre, a les 18:00 h de la tarda va tenir lloc l'itinerari pel barri dels Indians, que va sortir de la plaça del 

Rom Cremat i va recórrer els indrets més significatius, fent especial atenció en la figura del doctor Jaume Ferran i Clua, qui tenia el 

laboratori situat on ara hi ha l'escola amb el mateix nom i l'Institut L'Alzina. De la mateixa manera, el proper 1 d'octubre a les 11:00 h 

del matí organitzarem un altre itinerari però pel nucli del Congrés, molt similar al que va tenir lloc fa un parell d'anys. 

Ens ha semblat adient iniciar la nostra activitat fent aquests dos itineraris, doncs és una manera molt didàctica de fer conèixer al veïnat 

el passat del seu entorn més proper. Sovint pensem que els fets històrics només passen on hi ha els grans centres polítics i 

econòmics, però això no és cert de cap manera. El nostre barri, com qualsevol altre lloc habitat d'aquest planeta, té un origen i una 

evolució; en definitiva, un desenvolupament que n'ha marcat el present i que, sens dubte, en condicionarà el futur. Els itineraris tenen 

la funció de desvetllar la curiositat per conèixer l'evolució del barri i descobrir racons singulars, cosa que pot servir per enfortir-ne tant 

la identitat com el sentiment de pertinença. Si, a més, es difonen episodis com ara per exemple la visita d'Alfons XIII als laboratoris del 

doctor Ferran el maig del 1929, o bé que a principis del segle XX el camp del Barça s'ubicà entre els carrers de Garcilaso i d'Acàcies i 

el passeig de Maragall, és molt possible que els nostre veïnat se senti orgullós del lloc on viuen. 

Aquests itineraris històrics són una de les diverses activitats que té previst dur a terme l'Arxiu Històric del Congrés-Indians. Esperem 

que us agradin força. 

Ricard Fernández Valentí 

Ricard Sas Filella 

• 180€/mes 

• 25% descompte per taules de 4 

• Espai de treball fixe 

• Ús de les sales de reunions durant 4 hores 

• Domiciliació fiscal i social 

• Recepció i gestió de correspondència i visites 

• Accés a alta velocitat a Internet 

• Xarxa cablejada i WiFi 

• Assegurança de robament 

• Assessorament laboral 

• Assessorament fiscal per a la posada en marxa de projectes 

• Accés a les grades 

• Cafeteria 

• Visibilitat a esdeveniments i comunitat 

• Accés a Serveis addicionals 

Incubio 

El coworking del Canòdrom és un espai per treballar en comunitat, on poder créixer professionalment, trobar clients, fer contactes i 

avançar en el teu projecte o empresa molt més ràpid que pel teu compte. 

És un lloc molt agradable per treballar. No solament disposa d'un espai molt ampli, amb cadira regulable, taula especial per recollir els 

cables, armari propi amb clau, una wifi molt potent i connexió directa a internet; sinó també de moltes zones comunes per portar el teu 

portàtil i treballar a l'aire lliure o a la cafeteria. 

La comunitat és molt activa i et dóna accés a esdeveniments, actes de networking, formació, informació rellevant per al teu sector, 

contactes, sinergies i clients. 

Fitxa del Coworking 

El fet que hagi passat més de dos mesos des de la revetlla de 

Sant Joan no treu que en aquest butlletí no se’n pugui parlar. 

Volem dir alt i clar FELICITATS! als organitzadors, la Congrega-

ció Diabòlica del Congrés. Després de tres anys consecutius 

treballant pel barri i tornant a fer un acte de conjunt i per a tots en 

una data tan senyalada, podem dir que està consolidada la re-

vetlla a la Plaça Major del barri, la plaça del Congrés; la bona 

organització i un bon treball van tenir com a resposta la quantitat 

de persones que vàrem poder gaudir-ne. Es van servir més de 

tres-centes racions de botifarra per sopar!  L’actuació de la colla, 

la música, la foguera, i la coca i el cava barrejats amb l’olor de 

pólvora dels petards, han tornat el gust per les revetlles d’abans. 

Ho tornem a dir FELICITATS!  

Coworking al canòdrom 

Revetlla de Sant Joan 2016 

Itineraris històrics 



Equip d’atenció primària Congrés 
Els equips d’atenció primària són l’eix vertebrador del sistema sanitari català que proporciona 
una atenció integral de primera línia a les persones que inclou, l’atenció i la prevenció de les 
malalties, l’educació en hàbits saludables i l’orientació en l’assistència social. 

L’EAP Congrés amb més de 20 anys d’existència, és ja una institució fortament arrelada al barri i abastament coneguda pels 
ciutadans del Congrés i els Indians que majoritàriament hi tenen els seus referents sanitaris. 

El darrer any ha estat un any de canvis organitzatius i  conceptuals a l’equip, canvis ambiciosos que volen aprofundir en l’ex-
cel·lència en  l’atenció als nostres usuaris. Això significa reformular  circuits, reestructurar espais per fer-los més amables  i millo-
rar alguns aspectes qualitatius  de l’atenció que prestem. En aquest sentit la direcció ha volgut apostar fermament per revitalitzar 
la ja existent atenció comunitària, refent o iniciant vincles amb els agents socials del barri i establint o millorant ponts de comuni-
cació entre l’equip i la comunitat que ens envolta. Aquesta mirada “cap enfora  des de dins” ha de permetre ampliar la nostra 
capacitat de promocionar  aspectes de salut que tenen a veure amb la modificació dels entorns (polític i social)  amb el paper 
actiu de la ciutadania (moviments de participació social) i amb la capacitat dels propis ciutadans de prendre decisions i desenvo-
lupar actuacions que repercutiran en el benestar propi i de la comunitat.  

Aquesta manera d’enfocar la relació EAP-comunitat  facilita l’expressió de les necessitats i la promoció de la salut,  l’abordatge 
d’algunes malalties,  la prevenció del dany etc...  

Aquest article és el primer de molts que esperem que ens ajudin a construir una relació absolutament bidireccional entre nosal-
tres i els nostres veïns. Celebrem aquest canvi de  model assistencial que empodera la societat i ens dóna l’oportunitat d’ajustar 
la nostra activitat sanitària a les necessitats sentides i expressades per la comunitat. 

Gràcies a tots. Ens veiem aviat.  

Dra. Ana Luque - Metgessa de família - Directora EAP Congrés 

PATI 14 - Johann Cruyff i l’escola Sants Innocents 

Fa 2 cursos, la Fundació Johann Cruyff va picar a la porta de la nostra esco-
la per fer-nos una proposta inesperada; havien triat el nostre pati per equipar
-lo amb unes instal·lacions per l’esport i el lleure. El projecte consistia en la 
creació de nous espais amb pintures a terra, per fer del nostre pati un entorn 
més estimulant, estructurat i divertit. 

Un aspecte molt important va ser que els nostres alumnes van fer diferents 
dissenys i van triar el que més els hi agradava: pista d’atletisme, xarxa de 
voleibol i un cercle de creativitat, sense oblidar el cartell amb les 14 RE-
GLES DE JOHANN CRUYFF, que ens recorden de manera senzilla tots els 
valors a tenir en compte en les activitats de joc i esport. 

El Pati-14, es va inaugurar el 19 de març de 2014, amb la presència de tots 
els alumnes i mestres així com representants de la Fundació i alumnes de 
l’Escola La Sagrera, que com nosaltres també tenen un Pati- 14. També, 
cada any, la fundació organitza l’Open Day, on la gran família Pati- 14 parti-
cipem en activitats lúdic-esportives i ens ho passem molt bé. 

Estem molt contents de tenir un Pati- 14, i de què en Johann pensés un dia 
en nosaltres. Ell va marxar un dia de març però el recordarem sempre. 

ESCOLA SANTS INNOCENTS - santsinnocents@osas.cat - CONSOL C. (directora) 

Fotodenúncia 
Camions a la vorera, 
autocars al mig de la 
cruïlla, cadires a la 
calçada i somiers als 
parterres. Que està 

passant al barri?  



Aquest pròxim trimestre concreta-
rem diverses reunions amb els res-
ponsables de parcs i jardins i de 
neteja. Com ja sabeu, el  nostre 
barri té un potencial, àmpliament 
esmentat en aquestes pàgines, de 
més de 8000 metres quadrats de 
zona verda entre places, parterres i 
petits jardins. Tot això necessita un 
manteniment més freqüent del que 
seria desitjable perquè el poc civis-
me de massa gent fa que la degra-
dació sigui molt important. 

El cost per arreglar un parterre (rec, 
plantes, escorça i mà d’obra) és de 
600€. No és un cost directe però es 
paga entre tots i ja veieu com estan. 
No són un pipi-can i, els que ho 
creiem així, sempre ens hem de 
barallar amb els que tant els hi fa 
com estiguin. Les places i placetes 
als matins i als capvespres es con-
verteixen en lloc d’esbarjo d’un 
nombre important de gossos que, 

com animals que són, gaudeixen de l’ espai que tant els fa falta als pisos dels amos, 
però a la vegada malmeten i embruten els espais.  

Aquest article no vol ser un al·legat en contra dels animals. Vol ser, per sobre de tot, 
una crida a la responsabilitat dels amos dels animals, bons jans aquestes mascotes, 
però animals al cap i a la fi. 

Serà molt difícil concretar mesures de neteja i manteniment si no cuidem l’actitud de 
tots envers aquest tema. Hi ha d’haver respecte a les normes i, si calen espais, hau-
rem de veure de quina manera ho podem solucionar, però les cantonades de pixum i 
els pastissos en les voreres no són els carrers que volem; els parterres envaïts pels 
gossos, i de vegades pels amos, i fets malbé, no són l’espai verd que volem per a 
tots. Primer les persones i amb elles el respecte als espais infantils, verds, arbres i 
plantes, cantonades i carrers, que també són de les nostres mascotes si nosaltres en 
som responsables. Us animem a ser més curosos i, als amos que ho feu correcta-
ment, a educar els que no ho són. Vosaltres sou els que podeu influir més directa-
ment perquè quan porteu el fill, la neta, o vosaltres mateixos voleu gaudir de l’espai 
verd, heu de pensar que per allí, en una altra hora, s’hi ha passejat un gos al seu aire 
fent el que li és propi, inconscientment; el seny l’hem de posar nosaltres. 

Hem de tenir cura d’utilitzar les papereres i  els contenidors i educar perquè tothom 
en faci un bon ús.  Molts joves en les nostres places, sembla que per costum, embru-
ten molt, igual que d’altres, no tan joves, que es pensen que el carrer o la plaça no és 
casa seva. Res més lluny de la realitat,  el barri és de tots, CUIDEM-LO!  

Nosaltres des de l’AVV ja ens en cuidem de què hi hagi neteja i cura de l’espai verd 
per part del districte, però el més important i essencial és la col·laboració de tots. 

Mireu aquest vídeo a youtube i gaudiu, és el nostre barri:  

              https://www.youtube.com/watch?v=ZbI8B9LjcPM 

El verd del nostre barri 

Què hi ha de nou en la remodelació de l’AVV? 
Coneixeu aquest edifici? Aquest últim quadrimestre estem entrant en la 
recta final de la construcció del que serà un equipament de referència 
cultural majoritariament dedicat a les arts escèniques i social per al 
nostre barri; veïns i veïnes, escoles i  entitats podrem gaudir d’un espai 
únic al districte de Sant Andreu. Ara queden les tasques de condiciona-
ment dels espais interiors i, també, les d’arranjament de la plaça exte-
rior, ja que aprofitarem per donar qualitat i visibilitat a l’equipament arre-
glant els baixos dels edificis que donen a Felip II i Sant Pasqual Bailón, 
pavimentació, il·luminació i enjardinat. 

En aquest moment, des de l’Avv, ja estem treballant en el projecte de 
gestió d’aquest espai; com ja es va parlar en la darrera assemblea de 
socis volem plantejar una gestió cívica ciutadana, en aquest sentit hem 
començat les converses  amb el districte  tot esperant concloure el tre-
ball a finals d’any i entrar en el 2017 amb la feina feta.  

 Telèfons d’Interès 
 

Casal de Barri C-I 

93 3513953 

CSS Garcilaso 

93 2566069 

Cap Maragall 

93 4462950 

Cap Cotxeres 

93 2438989 

Cap Guinardó 

93 4899001 

Hospital Sant Pau 

93 2919000 

Hospital Vall d’Hebron 

93 4893000 

Mercat de Felip II 

93 3408880 

Espai Jove Garcilaso 

93 2562959 

Biblioteca Cotxeres 

93 4080667 

Biblioteca Camp de l’Arpa 

93 4508646 

Esplai Gent Gran L’Espiga 

93 3528206 

Casal Gent Gran La Palmera 

93 3516755 

Casal Gent Gran Cotxeres 

93 3521816 

------------------------------------- 

Ajuntament – 010 

Tel. Civisme – 900226226 

Generalitat – 012 

Guardia Urbana – 092 

Bombers – 080 

Sanitat - 061 

Emergències – 112 

Violència Gènere – 016 

------------------------------------- 

PUNTS VERDS MOBILS: 

Pl. Congrés 

Dilluns de 8,30 – 14,00 

Mercat Felip II 

Dimecres de 8,30 – 14,00 

Pl. Maragall 

Dissabte de 16,00 – 19,30 


