
 

  

 

Benvolguts socis i sòcies, 

Ja estem a la recta final de l’any i el barri està 

que bull... l’eliminació de la línia 20 ha fet ence-

tar els ànims dels veïns i veïnes. En parlem en 

aquest número. Però no només aquest tema 

està fent moure al barri, la cavalcada aquest 

any està promovent voluntaris. Des de la Coor-

dinadora d’Entitats del Congrés- Indians s’ha 

iniciat una campanya de voluntaris per tirar-la  

endavant la. Com sempre, necessitem gent...i 

hem rebut resposta dels AFA d’algunes  escoles 

i de veïns. Gràcies a tots ells. El passat 15 de 

novembre es va fer una trobada amb els volun-

taris per tal d’explicar el funcionament de la ca-

valcada i les tasques. Guarniment de carrosses, 

comparses, seguretat, recollida de joguines, etc. 

De feina, n’hi ha. I si tot ha d’anar com creiem 

que anirà, el dia 5 en tindrem una de bona al 

barri. La cavalcada de reis és un acte arrelat a 

la nostra cultura. És un dia pels infants i també 

pels adults que no hem perdut la il·lusió i l’ale-

gria de compartir una dia tan entranyable i 

màgic. I ho volem fer amb vosaltres, com cada 

any. Des de la coordinadora i el grup de volun-

taris farem el possible per fer-la lluïda i especial. I si voleu col·laborar encara hi sou a 

temps. Envieu un correu a cecongresindians@gmail.com. Recordeu també que no només 

preparem la cavalcada, també organitzem  la recollida de joguines davant la parròquia 

Sant Pius X (el dia 5 de gener de 11 a 18h) i el carter reial (a la Plaça dels Indians el 2,3 i 

4 de gener de17’30 a 20h). 

Feliç 2017! 
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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 

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  

  Noves Colles al cercavila de Gegants de la Festa major 

  
La novetat d'aquest any al Cercavila del 2 octubre va ser que 
ens van acompanyar NOVES COLLES: 
 
Els Geganters d’Esparreguera, la Colla Gegantera del Bisbalet 
d’Igualada, els Geganters de Santa Coloma de Queralt, la 
Gegantona  Crespinella de Barcelona, i la Geganta de la Sagre-
ra de Barcelona.  
 
I l’especial col·laboració  dels Gegants i tabalers de l’Escola 
Ramon Llull, en Ramon i la Ramona. 
 
Un munt de gegants i de gegantes, amb musica i tabalers que 
van animar al barri amb gresca i ballaruca, assolin amb exit un 
bon seguici. 

mailto:cecongresindians@gmail.com


La plaça del canòdrom necessita millores! 

Ja tenim clar que durant aquest mandat només es 

construirà l’escola bressol a Concepció Arenal amb 

Tedeschini. El centre cívic  i el pavelló esportiu que-

daran pendents. El que tindrem, això sí, és el projecte  

executiu del pavelló . Aquest projecte serà definit ja 

amb les línies que apareix en la modificació del PMG 

Canòdrom (2014) i que ja es va pactar amb els veïns 

de l’entorn i la Taula d’Entitats del Canòdrom. 

Però ara mateix el tema en qüestió està en la plaça 

del canòdrom. A l’octubre del 2008 el districte ens va presentar un projecte de la plaça que mai s’ha acabat del tot.  La vam inaugurar 

el 12 d abril del 2010. Des de les hores, no s’ha fet res més. Des de l’associació sempre hem esperat la reconstrucció de tota la illa 

amb els equipaments pactats.  Però ara, veient com van les coses, volem la plaça en condicions per gaudir-la millor tots.  La Taula 

d’Entitats Canòdrom es va reunir el  21 de novembre i estem d’acord.  

En primer lloc, la plaça s’ha convertit en un camp lliure pels gossos que campen al seu aire i els infants estan tancats al parc infantil. 

Això no té cap ni peus. Anem a ser clars, aquí hi ha un salt en la normativa de com han d’estar els gossos en espais públics (igual 

passa en altres places del barri com Jardins Vèlia). Però  de gossos sempre haurà i el que tots hem de tenir clar que l’espai s’ha de 

regular i complir la normativa. Hem de conviure.  Demanarem posar una zona d’esbarjo per gossos, ampliar la zona de jocs infantils, 

posar una zona de jocs per nens i nens mes grans,  millorar els aparells de gimnàstica, mantenir i condicionar la pista d’atletisme, més 

arbrat i il·luminació baixa, millorar les canastres de bàsquet, posar escales d’accés a la plaça entrant per Pardo- Can Ros, més zona 

verda amb plantes aromàtiques, per exemple. 

En aquest consell hem tingut una bona participació y des d’aquí animem per que això vagi creixent en les properes convocatòries, en 

aquest vàrem donar la benvinguda a Carme Andrés regidora del districte i al conseller tècnic Ivan Maza 

Com a primer punt varen proposar des del districte la renovació de la vicepresidència del consell que recau en algun membre proposat 

per les entitats que el composen i que en el proper consell es farà la seva elecció.  El conseller de Barri Felipe Aranguren proposa un 

termini d’un mes aproximadament per proposar candidats. 

Obres carrers i plaça. Es presenten les tres propostes  que prèviament han estat  presentades a l’AVV, arranjament de Puerto Princi-

pe i Cardenal Tedeschini entre Concepció Arenal i Pardo i la plaça de l’AVV; la mes discutida Carrer Puerto Principe, per la calçada 

deprimida o no, proposant a Ester Santiago (tècnica del districte), que s’ho repensin i acceptin fer la calçada deprimida donat la circu-

lació i la classe de vehicles que te aquest carrer d’entrada al barri. Donat que les obres estan previstes per la segona meitat de l’any 

2017, es demana que les obres en general no coincideixin amb les festes majors. 

Informació del equipament, es fa un repàs cronològic, estat actual de les obres i un cronograma en que l’equipament es podria posar 

en marxa el Març del 2017, ....(fer la plaça, 2 mesos)...i fer la inauguració complerta sobre el mes de Maig. 

Ocupacions de locals al barri, es parla  de l’ocupació dels locals buits deixats per les diferents entitats bancaries que ens han deixat 

sense servei al barri, amb diferents opinions per part del districte que no conformen a ningú, al·ludint als assentaments d’aquesta gent 

amb iguals problemes al districte de Sant Martí i Sant Andreu, que junt amb el nostre bari i també a Horta-Guinardó, fan del tema un 

problema important. S’estan prenent mesures a nivell d’ajuntaments de Barcelona (serveis socials), Guardia Urbana, etc 

Tornem a plantejar el tema de l’Àrea Verda. De nou pros i contres, com AVV manifestem la nostra posició doncs ho veiem com un 

necessitat al barri. La mesa es compromet a portar al proper consell aquesta qüestió ja avançada i parlada abans amb l’AVV 

A precs i  preguntes: L’Escola Ferran i Clua, fa protestes sonades per l’estat dels lavabos, la cuina i les finestres, la falta de inversió 

per a les  d’obres de recuperació del espai a construir situat al costat de carrer Acàcies.  Mobilitat. La noticia sobre la desaparició de la 

línia 20  apareguda a la Vanguardia fa que hi hagi sonades protestes  dels assistents amb molta indignació i a la vegada preocupació, 

doncs és una línia que du al cap Maragall i al Hospital de sant Pau, des de l’Avv diem a la mesa del consell que farem el possible per 

que això no sigui així. Parlem també dels problemes de la línia del V27 amb una alta ocupació y demanem que posin unitats dobles 

per resoldre aquest tema, com a mínim en les hores de màxima ocupació, tan mateix tornem a manifesta el grau de inadaptabilitat del 

en llaç de les línies L4/L5 a l’estació de MARAGALL. 

En un altre ordre de coses cal destacar les següents qüestions a) cal posar cadires al tram del carrer Riera d’horta entre Pardo i Velia 

per la gent gran. B) La taula de pinc-pong de la plaça Congrés causa moltes molèsties als veïns, caldria traslladar-la a un altre lloc. 

Les molèsties continues del Bar Venècia, a Indians y es planteja una revisió del estat de la teulada de la antiga fàbrica ara en desús, 

situada al carrer Alexandre Galí. 

Consell de barri Congrés-Indians                  Barcelona a 27 d’Octubre de 2016 

Canòdrom 



Equip d’atenció primària Congrés                 Cristina Piñol. Treballadora Social EAP Congrés 

Avui us volem parlar de una realitat creixent en el nostre barri:  cada vegada hi han més persones que es troben en situació de 
dependència d’altres per fer allò que consideraríem “normal” (llevar-se, vestir-se, rentar-se, menjar,...). Són les persones que 
coneixem com a “dependents”.  

La llei defineix el terme dependència com "l'estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons d'edat, 
malaltia o discapacitat, i lligades a la pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l'atenció d'una altra 
o altres persones per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària; o en el cas de persones amb discapacitat intel·lectual o 
malaltia mental, necessiten d'altres suports per a la seva autonomia personal ". 

La Llei 39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, coneguda com a 
'Llei de Dependència', reconeix als ciutadans en situació de dependència un dret universal i subjectiu que es tradueix en la con-
cessió d'una sèrie de prestacions (en forma de serveis o diners) destinades a millorar la seva qualitat de vida. 

La llei estableix tres graus o nivells de dependència:  

Grau 1. Dependència moderada. 

Grau 2. Dependència severa. 

Grau 3. Gran dependència. 

Els recursos que ofereix aquesta Llei van des dels que intenten facilitar i garantir la permanència de la persona dependent al seu 
domicili (servei d'atenció domiciliària, teleassistència, prestació per a un cuidador familiar que a més, ha de conviure amb la per-
sona dependent, centres de dia, centres ocupacionals) o recursos assistencials per a aquelles persones que ja no poden conti-
nuar vivint en els seus domicilis perquè l'atenció que requereixen és més gran i més professionalitzada (residències o presta-
cions econòmiques per cobrir places privades en residències concertades o acreditades per la Generalitat) . 

Així mateix cal dir que la intensitat dels serveis, el cost o la quantitat de la prestació econòmica atorgada sempre està en funció 
del grau de dependència i de la capacitat econòmica de la persona dependent. 

La sol·licitud de reconeixement de la situació de la dependència i del dret a les prestacions demana entre altre documentació, un 
informe de salut que realitza el metge de capçalera i  que s'ha de presentar un cop fet, als centres de serveis socials munic ipals, 
i/o les oficines d’Atenció Ciutadana del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

El 20 no es toca 
www.tmb.cat/ca/atenció-al-client/gestions/queixes-reclamacions-suggeriments. 

Aquesta és l’adreça a la que hem de dirigir el major nombre de reclamacions. Si, des del passat 26 d’oc-

tubre que des de l’associació de veïns  estem coordinant les accions per que aquest fet no es produeixi. 

El passat 17 de novembre vam convocar una assemblea de veïns i veïnes a l’Agrupació Congrés i va 

quedar constatat que NO VOLEM QUE ENS TREGUIN el 20. Vam iniciar una  recollida de signatures per poder estendre al con-

junt del barri la reclamació (a 5 de desembre hem recollit 5.118 signatures!).  L’entrevista a BTV, seguida al nostre Facebook per 

més de 7000 persones, dona veu al barri Congrés Indians. També hem enviat cartes a premsa, i ja ens hem posat en contacte 

amb TMB i amb l’ ajuntament per demanar una reunió urgent. Ens han escoltat i a 5 de desembre ja vam tenir una reunió  amb 

els responsables de mobilitat, d’infraestructures i de TMB. Vam posar a la taula les queixes, tant del 20 com de la V27. Vam ex-

posar tots els problemes dels usuaris  i de les parades de destí més importants, referents de salut, col·legis, centre de BCN, que 

quedarien sense fàcil accés. Van  copsar la preocupació de tot el barri. Estan treballant amb alternatives tècniques per tal que el 

barri no es quedi sense el servei del 20 i la millora del V27. De moment ja ens han confirmat que al mes gener i febrer faran dues 

sessions de participació ciutadana (ja us direm data i lloc) on presentaran les alternatives i, tot seguit, per barris, concretarem i 

en parlarem de solucions.  Aquest procés es farà abans de la decisió final de la implementació de la cinquena fase, que esta 

portant tants conflictes a molts barris.  

També estem en contacte amb altres associacions de veïns afectades pel recorregut del 20, que  quedarien privats del seu ser-

vei. El mecanisme està en marxa. 

Al mateix temps, demanem que la línia de bus V27 funcioni en condicions: està saturada i els usuaris, a vegades, no poden ni 

pujar al bus de ple que ve (sobretot a partir del metro de La Sagrera, que recull molta gent de Barcelona i de fora). La implemen-

tació de la xarxa octogonal ja té un dèficit: no hi ha prou vehicles per cobrir les expectatives, ni pas de freqüència ni absorbir el 

número d’usuaris. Moltes noves línies a Barcelona els passa el mateix que el V27. L’associació ha fet dos queixes a l’ajuntament 

pel mal funcionament d’aquesta línia.  

Ja l’anterior equip de govern va fer una proposta insuficient i una mala previsió de la xarxa octogonal, que no està complint  les 

expectatives del servei. Ara resulta que tindrem una xarxa d’autobusos pobre que entorpeix la connectivitat del barris, sobretot 

els més perifèrics, amb el centre i altres punts de la ciutat. Esperem que els polítics que estan ara a la casa gran es posin les 

piles i siguin capaços de posar remei a aquest desastre.  La gent de Barcelona ens movem! 

Des de l’associació hem organitzat un grup d’entitats i veïns i veïnes per establir noves accions. Quan rebeu aquest butlletí ja 

s’hauran fet algunes. Però continuarem fent per aconseguir un servei digne. No som l’únic barri que li treuen línies bàsiques pel 

transport. Des de la Federació d’Associacions de Veïns de BCN (FAVB) també s’està treballant el tema a nivell de ciutat. 

Entreu en el nostre facebook per veure les notícies i fer un seguiment de les accions veïnals.    

http://www.tmb.cat/ca/atenció-al-client/gestions/queixes-reclamacions-suggeriments


 

El nou equipament, setembre 2015 - novembre 2016  



El nou equipament, setembre 2015 - novembre 2016  
Un nou equipament dedicat a la cultura que donarà un 

altre aire al nostre barri, estem en l’última fase, mobilia-

ri i equip tècnic, l’equipament pot estar enllestit segons 

varen dir des de regidoria del districte en el marc de 

Consell de Barri, al Març de 2017 i preparar la inaugu-

ració al maig de 2017. També segons aquests acords 

l’AVV tornarem al local de carrer Felip II en dates pro-

peres. Des de l’Avv hem impulsat al mateix temps que 

s’havia d’arreglar la plaça, (aquí teniu un plànol del pro-

jecte), i amb el vist i plau dels veïns de les finques Sant 

pasqual Bailión nº 1 i Felip II nº 218 i nº220, es pugues 

arreglar els baixos amb servitud de pas, per tal de do-

nar continuïtat i visibilitat a l’equipament. Aquest acord 

ha estat possible i també properament es durà a terme. 

Per part nostra estem treballant en el Projecte de Gestió Cívi-

ca, en el que l’AVV Congrés Indians en serà promotor, hi ho 

fem des de l’AVV amb un equip d’entitats que anirem sumant a 

mida que agafa forma aquesta proposta. Volem que aquest 

equipament que serà de referencia com a Centre Cultural no 

solament al Barri Congrés-Indians si no també del districte, 

sigui dels i per als veïns i veïnes, que sigui un equipament pú-

blic on tots ens hi trobem a gust en l’activitat que es dugui a 

terme i en les propostes culturals que puguin sorgir. Un equi-

pament que doni servei i serveixi. 



És un servei d’atenció domiciliària que permet millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones grans, amb discapacitat 

o dependència que viuen soles o passen moltes hores soles al seu domicili. 

El servei està actiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any i té una doble funció: 

Oferir una resposta adequada a les peticions d’ajuda de les persones usuàries. 

Actuar de manera preventiva, mantenint un contacte continuat amb la persona per prevenir situacions d’inseguretat, d’aïlla-

ment o soledat.  

COM FUNCIONA? 

Teleassistència bàsica:  

El seu funcionament és molt senzill: s’instal·la un aparell fix que connecta la línia telefònica a un centre d’atenció. També es 

lliura un penjoll que permet moure’s lliurement per casa i fins i tot dutxar-se, amb la seguretat que podrà contactar amb el 

servei des de qualsevol lloc de la seva llar. 

La comunicació s’activa quan es prem el botó vermell de qualsevol dels dos aparells. 

¡¡CENTRE D’ATENCIÓ, RESPOSTA RÀPIDA 

-En aquest centre d’atenció, un equip de professionals atén 

 la petició i  activa, si cal, el recurs més adient a la situació: 

-Localitzar els familiars o persones de contacte 

-Activar altres serveis d’urgència (metges, 061, bombers..) 

-Desplaçar al domicili una unitat mòbil del servei 

A més, per prevenció, el truquem amb freqüència per mantenir un contacte conti-

nu. 

QUI HO POT DEMANAR? 

Persones de 75 anys o més. 

Persones majors d’edat i menors de 75 anys, amb certificat de discapacitat expedit per la Generalitat de Catalunya, on consti 

que superen el barem d’assistència de tercera persona i/o el barem de mobilitat reduïda o amb reconeixement de grau de de-

pendència. 

Altres situacions de persones majors d’edat i menors de 75 anys en les quals el/la treballador/a social o el metge valori la ne-

cessitat de disposar del servei. 

EN QUALSEVOL CAS, CAL: 

-Estar empadronat/da a la ciutat de Barcelona i viure-hi de forma permanent 

-Gaudir de capacitat mental i cognitiva suficient per poder utilitzar correctament el servei 

-Viure sol/a permanentment o durant gran part del dia 

-Conviure acompanyat/da d’altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat avançada o discapacitat i/o de-

pendència 

ON ES POT DEMANAR? 

-Al Centre de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona que correspongui  per domicili. 

Consulteu el web barcelona.cat/serveissocials 

-A l’Àrea Bàsica de Salut (Centre d’Atenció Primària de la Seguretat Social) corresponent per domicili 

PER A MES INFORMACIÓ:     Telèfon: 010 o www.barcelona.cat/teleassistencia 

Servei teleassistència municipal 



Sempre hi ha coses que necessiten un manteniment, des de l’avv vetllem per fer que millorin coses senzilles que amb el pas 

dels anys s’han de renovar, coses noves i mal fetes i altres que com sempre passa, l’incivisme d’alguns el paguem entre tots, us 

hem de recordar que la feina i els diners que costa arreglar un parterre, els podríem estalviar per altres qüestions.  

Al barri ... 

Els parterres de Felip II, places i jardins que fan del nostre barri un urbanisme especial i admirat, han de ser per gaudir del espai 

verd i pensar  que també serveix per la renovació del aire de la ciutat que tant es necessita. Cuidem tots allò que es de tots. 

Loteria del nen  
Ja podeu trobar als establiments del barri lotería del 

Nen de la coordinadora d’entitats 

Fotodenúncia 

En aquesta secció pots denunciar les 

situacions que creguis oportú com-

partir amb tot el veïnat d´El Congrés i 

Els Indians. El funcionament  és el 

següent: envia'ns la teva fotografia, 

adjuntant el teu nom, DNI i telèfon de 

contacte. 

Els veïns ens envien proves de 

l’incivisme que reina al barri .... 



L’Associació de Veïns Congrés-Indians va estar present a l’Audiència Pública 
celebrada el 23 de novembre on es varen  incloure diversos punts. 

CANÒDROM : a la part on hi ha la muntanyeta amb gespa, hi ha un camí natural que 
han fet els veïns al passar per damunt per no haver de donar la volta per entrar a la 
plaça. 

 La Associació ha demanat que posin unes escales, i l’ajuntament ens ha dit que s’es-
tudiarà. 

El carrer Felip II  a diversos llocs, hi han semàfors on hi ha penjats cables d’un costat 
a l’altre, demanem la seva retirada, ja que és molt perillós pels vianants, se’ns diu que 
enviem la foto a la gerent, per mirar de solucionar el tema.  

PARCS I JARDINS 

El passat 11 de novembre, varem fer una passejada per diversos sectors del barri, on 
creiem que hi ha deficiències.  

Varem començar per la plaça Congrés, on varem ressaltar la falta de sauló, la que es 
reposarà en breu, també faran actuacions de les que vàrem ressaltar que fa falta. 

Jardins Vélia també es reposarà el sauló, així com solucionar alguns problemes de la 
gespa. 

Plaça Massana, es va acordar que ferien actuacions correctes als llocs on hi ha defi-
ciències d’enjardinament. 

NETEJA 

Amb el servei de neteja i el tècnic del barri es va fer una passejada el 22 de novembre, 
als quals l’associació va fer algunes queixes, de les que varen prendre nota, dintre de 
3 mesos es tornarà a fer un altra passejada per vigilar l’estat dels contenidors.     

Audiència Pública 

Els nostres arbres, el plàtan d’ombra 
Els plàtans de Barcelona, especialment 
al centre de la ciutat, ja han perdut bona 
part de les fulles en un procés que, enca-
ra que fonts municipals qualifiquen de 
«normal cada any per aquestes dates», 
no hauria de ser tan habitual si la salut 
dels arbres fos impecable. Hauria de 
passar a la tardor, a partir del setembre o 
l’octubre. De fet, altres espècies de fulla 
caduca que també són molt abundants a 
Barcelona, com el lledoner, la sòfora, el 
pollancre, la tipuana i el braquiquíton, 
presenten una copa encara molt densa, 
sense signes de decaïment. A més d’un 
problema ambiental, la caiguda prematu-
ra de la fulla obliga a una ràpida recolli-
da. Si no és així, es corre el risc que la 
fullaraca embussi les clavegueres just 
abans de l’arribada de les tradicionals 
tempestes de finals d’agost i setembre. 
Moltes fulles que no han caigut ja estan 
groguenques. La sequera i la calor del 
mes de juliol,–l’anomenat estrès hídric– 
en son el factor determinant, però no poden ser considerats els únics responsables. Els 
fongs i els insectes, les podes excessives d’anys enrere –actualment limitades–, la con-
taminació, el ciment, les petites dimensions dels escocells i l’escassetat de terra davant la proliferació dels aparcaments i  els 
transports subterranis, entre altres factors, hi aporten el seu gra de sorra. No és exagerat afirmar, com assumeix l’ajuntament, 

que una part substancial dels plàtans, potser desenes de milers, o estan malalts o són 
exemplars molt vells. Els plàtans d’ombra (Platanus x hispanica, segons la nomenclatura 
científica) han perdut el domini aclaparador que van exercir temps enrere als carrers de 
Barcelona, però continuen sent els arbres més freqüents: n’hi ha aproximadament 50.000 
sobre un total de 150.000 exemplars. A causa de les grans dimensions que arriben a te-
nir, la seva debilitada salut i les freqüents al·lèrgies que ocasionen, l’ajuntament ha deixat 
de considerar-los arbres prioritaris. Si es moren, són substituïts per altres espècies i es 
reserven únicament per a grans avingudes o emplaçaments tradicionals. Potser d’aquí 
poques dècades, com pronostiquen alguns, l’aspecte dels carrers barcelonins serà molt 
diferent. 

 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 


