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Benvolguts socis i sòcies,
Des del mes de juliol ja tornem a estar a Felip II 222, a Can Clariana Cultural. Fins
ara hem estat preparant el nou despatx i el treball dels propers mesos. Però ja
tenim oberta l’associació de veïns com sempre, en el mateix horari d’atenció al
soci i amb les tasques i objectius de mantenir i millorar el nostre barri. Com ja
sabeu, iniciem un nou camí també com a nous gestors del centre cívic cultural. Tot
plegat, ens assegura un any ple de noves expectatives i il·lusions i...molta feina!
Les quatre persones que conformem el nou equip professional de Can Clariana
estan carregats de propostes. Aquest mes de setembre és planificació, gestió,
reunions... per tal de tenir a punt la programació i organització de Can Clariana
Cultural a partir de l’octubre. Veniu i informeu-vos. També en les jornades de
portes obertes que us anunciem en aquest butlletí podreu rebre ja informació.
Com deia a l’inici, la junta de l’associació de veïns estem fent un seguiment del
pla d’actuació del districte. A banda de l’obertura de Can Clariana, projecte
molt important pel barri, hi ha demandes que s’han aconseguit: reformes de
Cardenal Tedeschini i Puerto Príncipe, l’obertura de les grades del canòdrom
amb el cinema a la fresca, l’escola bressol al canòdrom, activitats i arxiu històric
del barri, la remodelació de la placeta de l’associació de veïns, la nova revista
de l’associació... I d’ altres que tindrem si tot va bé com la remodelació de la
plaça del canòdrom, el projecte del pavelló esportiu, l’àrea verda, la millora dels
transports públics (transbordament metro Maragall, línies 20 i V27), recuperació
de l’antic mercat del Congrés i solar d’Alexander Galí, promoció de la instal·lació
d’ascensors...i unes quantes mes...
També continuem programant les activitats i tallers pròpies (que us adjuntem en
aquest butlletí) que ara ja es faran a Can Clariana Cultural. Continuem la feina!
Benvinguts i benvingudes a la seu històrica de l’associació de veïns. Hem tornat
a casa!
Betlem Ayúcar
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Entitat adherida

REURBANITZACIÓ DEL CARRER CARDENAL TEDESCHINI

LA PARTICIPACIÓ VEÏNAL A L’ASSOSSIACIÓ DE VEÏNS

Actualment el carrer Cardenal
Tedeschini és un carrer de diverses
amplades
i
des-estructurat,
l’actuació
a
desenvolupar,
consisteix en la reurbanització
per millorar les seves condicions
i adaptar-les a les circumstàncies
actuals de mobilitat, accessibilitat,
enllumenat, materials i renovació
de serveis. Tot això en el tram que
va des de Concepció Arenal al
carrer Pardo – Carrer Cep.

Al desembre del 2015, en l’editorial de la revista parlava
sobre els inicis del moviment veïnal a través de les
associacions de veïns als anys 70; molts ciutadans de classe
treballadora es van agrupar per lluitar per molts serveis i
aspectes de vida que aleshores no tenien i es consideraven
un privilegi d’una classe benestant. Avui en dia tenim aigua,
llum, escoles, equipaments sanitaris, culturals....tenim tots
els serveis i una bona qualitat de vida, en general. La lluita
social va valer la pena aleshores. I nosaltres, els fills i nets,
en rebem el resultat.

està oferint el seu temps i esforç per ajudar en una causa
col·lectiva. Però també està satisfent unes expectatives
personals: oferint allò que vol i pot al nostre entorn de
manera desinteressada. Posar el nostre granet de sorra
puntual o habitualment en el barri i en la ciutat on vivim.
Fent barri. L’AV Congrés-Indians està organitzada en quatre
grans àmbits de treball:
•

administració i gestió de l’entitat (activitats, socis,
comptabilitat) ,

Actualment, les associacions de veïns continuem aquesta
tasca però amb altres prioritats, que també tindran resultat
en el futur. Estem segurs. De fet, en els barris de Barcelona
ja es veu. En el Congrés-Indians moltes millores i projectes
han tirat endavant gràcies a la nostra lluita i diàleg amb
l’administració pública: el Casal de barri i l’EB Manigua, el
Pla Especial d’Ascensors, la reforma de placetes i carrers
(Espiga, Jardins Vélia, Garcilaso, Sant Tarsici, nucli dels
Indians...), el pla d’ equipaments de l’illa del canòdrom,
Can Clariana Cultural, la recuperació del servei de la
línia 20, etc. La llista, per satisfacció nostra, és llarga. I
els col•laboradors, per pena nostra, pocs. Us demanem
la vostra participació activa en l’entitat. Tenir socis està
molt bé, per què ens ajuda a mantenir l’entitat i sufragar
projectes, però tenir gent compromesa és diferent. La
participació requereix motivació personal i comporta un
cert grau de responsabilitat, és cert. Quan una persona es
planteja participar en un projecte associatiu com el nostre,

•

pla de comunicació (butlletí, xarxes socials i altres),

•

seguiment del Pla d’Actuació del districte (pla
d’equipaments canòdrom, manteniment de zona
verda, neteja, urbanisme (carrers, placetes, mobiliari
urbà), mobilitat i àrea verda, transports, seguretat i
prevenció,

•

memòria i arxiu històric (recuperació de la memòria
històrica del barri fent xerrades, organització de l’arxiu,
i activitats diverses

L’estat actual de l’obra a data de
redacció es la següent:
PROJECTE EXECUTIU LLIURAT
•
El 15.5.17 el redactor va
lliurar les còpies en paper
del
projecte
executiu
definitiu per tal d’aprovar-lo
administrativament.
•
El 2.5.17 es va rebre la ITP

favorable de l’actuació que
qualifica el projecte de B
licitable

MARC TEMPORAL
•
El projecte es va aprovar
administrativament el 25 de
maig per Comissió de Govern.
•
Actualment s’estan licitant les
obres i es preveu que l’obra
pugui començar a l’octubre del
2017.

MARC ECONÒMIC
•
El Projecte Executiu preveu
que el cost de l’obra sigui de
1.032.164 € de PCA (940.512 €
de PEC IVA inclòs).

REURBANITZACIÓ DEL CARRER PUERTO PRÍNCIPE
Actualment aquest carrer es un
dels mes transitats d’entrada al
nostre barri, molt malmès i es per
això que l’actuació a desenvolupar,
consisteix en la reurbanització
del C. Puerto Príncipe per millorar
les seves condicions i adaptarlos a les circumstàncies actuals
de
mobilitat,
accessibilitat,
enllumenat, materials i renovació
de serveis. L’objectiu de l’actuació
és millorar l’accessibilitat a peu i
millorar el paisatge urbà mitjançant
l’ampliació de voreres en el primer
tram comprès entre el C. Felip II i C.
Garcilaso i la creació d’una secció
de plataforma única amb prioritat
invertida en el segon tram comprès
entre C. Garcilaso i Pg. de Maragall.
L’estat actual de l’obra a data de
redacció es el següent:
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Animeu-vos. Us necessitem. Segur que podeu aportar molt,
encara que sigui un granet...Podeu posar-vos en contacte
a través del correu electrònic o en horari d’atenció al soci,
presencialment o per telèfon.

Betlem Ayúcar

PROJECTE EXECUTIU EN FASE DE
TRAMITACIÓ TÈCNICA
Ja s’ha rebut l’informe d’auditoria
favorable. Es preveu que el dia
8.6.17 finalitzi la tramitació tècnica
amb la ITP favorable.
MARC TEMPORAL
Es preveu que el termini REP
finalitzi al mes de maig i que el
projecte executiu definitiu es lliuri
al mes de juny. Es preveu que es
pugui aprovar administrativament
el projecte en la Comissió de
Govern del 15.6.17. L’obra podria
començar al novembre del 2017.
MARC ECONÒMIC
El Projecte Executiu preveu que el
cost de l’obra sigui de 1.386.509
€ de PCA (1.337.410 € de PEC IVA
inclòs).
AVVCI

Carrer Felip II, 191
Tel. 93 352 44 100

QUIN - LOR
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I COTILLERIA

ROBA INTERIOR
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Entrevista a: ARTENEA Entitat del nostre Barri

ARTENEA per que aquest nom?
El nom de ARTENEA sorgeix per la
deessa ATENEA, que és la deessa de
la Saviesa i les Arts. Atenea inspira a
exhibir la força interior i a utilitzar la
saviesa intuïtiva, bases que utilitzem
en el nostre dia a dia, en les nostres
sessions d’Art-teràpia. Així que
barregem ATENEA amb ART i va sortir
ARTENEA, vam sentir ràpidament que
el nom era aquest.
Qui sou? i Que feu?
Som una entitat d’Art-Teràpia i
Teràpies Alternatives per a persones
amb discapacitat intel·lectual. El
nostre objectiu és millorar la qualitat
de vida d’aquestes persones, a través
de l’Art. Realitzem Tallers d’Arts
Plàstiques (pintura) Arts Escèniques
(Dansa-Teatre,
Musicoteràpia)
i
Teràpies Alternatives (Meditació i Bol
Teràpia amb bols de Quarz i Tibetans).
Com i quant va sorgir aquesta idea?
Després de treballar durant molts
anys en centres ocupacionals per a
persones amb diversitat funcional,
i centres d’oci, adaptant la Dansateatre, la Pintura i la Relaxació
a les activitats del dia a dia,
vam veure la necessitat de crear
l’Associació Artenea per dedicar-nos
profundament a l’Art-Teràpia i acostar
els grans beneficis que ofereix aquesta
disciplina a les persones implicades
en el projecte. Així, l’any 2009 Artenea
es va fer realitat.
Per que sou en aquest barri i no en
un altre?
Com diuen…, l’Univers és molt savi,
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i col·loca a les persones, projectes,
idees, on hi sorgeix la necessitat. I així
va ser, després de presentar el projecte
a diversos Ajuntaments, el Districte
de Sant Andreu ens va contestar. Tant
la regidora com el conseller ens van
oferir un lloc on poder realitzar les
nostres activitats, ja que hi va haver
famílies que demanaven alguna cosa
així per al barri des de feia temps, i la
veritat que estem molt agraïts al barri;
per tot el que ens ha ofert i per deixarnos formar part d’ell. Nosaltres, com
a entitat social i com a persones ens
sentim molt units al Barri del CongresIndians i sentim que formem part
d’aquesta gran família.
On esteu ubicats habitualment?
Des del nostre començament el
2009 estem ubicats al Casal Congrés
Indians.

Quina relació teniu amb altres
entitats? i entre altres entitats
similars?
Tenim molt bona relació amb
les altres entitats, tant les que
pertanyen al nostre col·lectiu, com
les que no. Nosaltres som una entitat
molt propera i sabem que sense
la cooperació i l’ajuda mútua no
s’aconsegueix res. Com sempre diem:
Junts creem un món on càpiguen
molts mons.
Participeu en actes de barri?
Sí! Sempre! En tots!... Festes de Barri,
Carnestoltes, Actes al Casal, etc….
Sempre que tenim l’oportunitat
d’apropar la nostra Associació i la
nostra filosofia a les persones, allí
estem.
Quina relació teniu amb el districte?
Bona. Ja que intentem apropar nous
projectes socials a districte, com ha
estat la creació del Primer Festival
d’Art per a persones amb diversitat
funcional: Actua! Arts Festival, al
recinte del Josep Bota de la Fabra i
Coats.
Com es pot contactar amb
ARTENEA?
www.associacioartenea.com
a.artenea@gmail.com
facebook: ARTENEA

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
La Johana va venir a Barcelona l’any passat des del Perú. Va
fer un curs de català a la delegació de Sant Martí del CNL de
Barcelona, i aquest any ha fet el nivell B2 a la delegació de
Sant Andreu. En aquest text explica què la va sorprendre de
Barcelona.
BLAU
Quan vaig arribar a Barcelona, una de les coses que més
em van sorprendre va ser la quantitat de perruqueries. Vaig
arribar a pensar que estaven una mica obsessionats amb
els animals. També em va venir al cap una amiga que estava
estudiant perruqueria canina i vaig pensar que ella sí que
tindria molta feina aquí, fins que vaig descobrir que els
rètols estaven escrits en català i que “perruqueria” no tenia
res a veure amb “perro”.
Altres coses que em van sorprendre va ser la quantitat
de turistes i immigrants de tot arreu del món, una gran
diversitat de colors i procedències, i també el sistema
de transport públic i privat, que en comparació amb
Llatinoamèrica és força superior.
I, per descomptat, aquests carrerons entrellaçats del
centre, especialment el Barri Gòtic, que a primera vista
passen desapercebuts però que si els observes bé tenen

històries i fins i tot misteris únics. També em van sorprendre
les esglésies (l’arquitectura és una cosa que m’impressiona
i m’agrada) i que la mateixa ciutat tingui muntanya i platges
alhora.
Recordo el que una vegada vaig llegir en una revista de
turisme, abans de venir. Deia que el cel de Barcelona és únic
i que la ciutat es pot comparar amb les grans ciutats del
món.
Johana

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
Curs 2017-2018
Matrícula oberta
Cursos de tots els nivells amb obtenció de certificat oficial
Cursos complementaris: expressió oral, expressió escrita, aspectes gramaticals...
Curs de llengua i cultura, per aprendre a un altre ritme

Proves de nivell gratuïtes
Informació i matrícula a:
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona
Delegació de Sant Andreu
St. Adrià, 20 (recinte Fabra i Coats) Barcelona
Tel. 932 740 356, santandreu@cpnl.cat

SERVEIS ADVOCAT
Aquestes són les matèries sobre les que els socis de l’av
Congrés Indians poden assessorar-se. Seria possible fer la
consulta al local de l’Av.
•

Matrimonial (separacions, divorcis, guardes i custòdies
de parelles de fet, impagament de pensió d’aliments,
etc...).

•

Dret civil en general (reclamacions de quantitat,
desnonaments per impagament de les rendes de
lloguer, comunitats de propietaris, temes hipotecaris
-execucions i clàusules abusives-, successions, i un
llarg etc..). De fet, el dret civil inclou pràcticament
qualsevol aspecte de nostre vida quotidiana, així que
és impossible fer referència a tots els temes.

•

Dret contenciós-administratiu: reclamacions davant
qualsevol organisme de l’administració pública. Per
exemple, seria el cas d’una negligència mèdica dins
d’un hospital públic, etc..

•

De dret laboral, especialitzat en el procediment
per tramitar administrativament i judicialment les
pensions per incapacitat permanent.

JOSÉ ANTONIO MELERO LÓPEZ
NOU SERVEI JURÍDIC
Pels socis de l’Associació de Veïns Congrés-Indians, un
servei d’atenció jurídica en la qual hi ha una consulta
gratuïta.
La visita es farà als locals de l’Associació de Veïns CongrésIndians.
NOTA: Contacteu amb l’Associació de Veïns CongrésIndians per assignar dia i hora.
Tel. 93 340 70 12
Dilluns i dimarts de 18h a 20h
Dijous de 11h a 13h i de 18h a 20h
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Centre Cívic Can Clariana Cultural

CAN CLARIANA OBRE LES
PORTES

SABIES QUE...
El Metro va arribar al nostre barri entre 1955 i 1970

Del 29 al 30 de setembre de 2017

El tram entre la Sagrera i Horta va ser projectat per
Ferrocarril Metropolità de Barcelona a la dècada de 1950
com a part de la línia II, que havia d’unir els barris d’Horta i
de l’antic municipi de Sant Andreu de Palomar amb el centre
de la ciutat, arribant a Paral·lel. Al 1955 s’inicien les obres del
ferrocarril Sagrera-Horta i al 1959 s’inaugura la línia II entre
la Sagrera i Vilapicina. Es al 28 de gener de 1961 quant en
aquest tram van començar a circular trens amb un sistema
de conducció automàtica, que ja s’havia provat el mes de
gener de l’any 1960. Els trens funcionaven automàticament
mitjançant contactes per cèl·lules fotoelèctriques.

Aquest sistema fou desenvolupat pels mateixos serveis
tècnics del Metro de Barcelona i va constituir la primera
aplicació mundial d’un sistema automàtic de conducció
de trens en una línia de ferrocarril metropolità. Al 1967:
s’amplia amb una estació fins a Horta, aquesta estació va
entrar en servei com a part de la Línia II però tres anys més
tard el 1970, amb la prolongació de la Línia V entre Diagonal
i Sagrera, aquest tram entre Sagrera i Horta va passar a
formar part de la Línia V i la línia II va ser posposada.

Carrer Garcilaso

Estació de Maragall

AVVCI

VINE A VISITAR-LO
DE LA MÀ
DE LES ENTITATS

D
DIVENDRES 29 SETEMBRE DE 18-21H
DISSABTE 30 SETEMBRE DE 10-13H

C

ADREÇA

Plànol actual de la línia V i la línia II
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Centre Cívic Can Clariana Cultural
Felip II, 222.
Tel.: 93 340 77 26
info@canclariana.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/canclarianacultural
www.facebook.com/CanClarianaCultural
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REVETLLA DE SANT JOAN

CINEMA A LA FRESCA

LA NOVA ESCOLA BRESSOL PÚBLICA PER AL BARRI

Aquest any una vegada mes la Congregació Diabòlica
del Congrés ens ha preparat un sensacional revetlla de
Sant Joan, volem donar les gràcies des de l’Av a aquestes
iniciatives que fan barri, que son tant importants per la
cohesió social del nostre barri. Els animem a seguir amb
aquestes i altres iniciatives.

Hem iniciat aquest any una nova activitat al nostre barri
aprofitant les grades del Canòdrom, la projecció de quatre
pel·lícules de ciència ficció i en versió original, la veritat
es que ha estat tot un èxit que haurem de repetir en mes
ocasions i amb nous temes, la acollida ha estat insuperable
amb un aforament de 500 persones ja a la segona pel·lícula.
Esperem que tingueu també vosaltres aquesta bona
sensació i que ens pugueu fer-nos arribar propostes.

Aquesta és una escola reivindicada des de fa anys, concertada a la taula de treball del Canòdrom com a un equipament
bàsic per al nostre barri, parlem ja de fa mes de set anys i concretada en la modificació del pla especial per als entorns del
canodrom.

CUAP Cotxeres
El CUAP de Cotxeres inicia durant la segona quinzena d’agost
obres de condicionament de les seves instal·lacions.
Està previst que la durada de les mateixes sigui d’uns 3 mesos
i que, durant la primera fase de l’obra, s’hagi de traslladar
l’activitat del CUAP a la zona del CAP de la primera planta.
Així, durant el primer mes, l’entrada habitual d’Urgències
romandrà tancada al públic i s’accedirà a les instal·lacions
per l’entrada principal de l’edifici. El taulell d’admissions
continuarà ubicat al mateix lloc. La consulta de triatge i la
sala d’espera provisional s’ubicaran al hall, a l’igual que una

S’ubicarà a la cruïlla concepció Arenal i Cardenal Tedeschini on va estar provisionalment l’escola Congrés Indians
consulta mèdica per l’atenció més urgent. Un cop triat el
pacient, se li demanarà que pugi al CAP on s’hauran habilitat
boxes per a l’atenció urgent.
En cas de necessitar ajuda pel desplaçament al CAP, se li
oferirà i s’habilitarà senyalització per tal de guiar els pacients
des de l’entrada.Així mateix, l’entrada d’ambulàncies es
preveu que sigui també per la porta principal.
Al finalitzar aquesta primera fase d’obres, que es preveu que
duri un mes, l’activitat del CUAP tornarà a ser a la planta 0 i
les entrades seran les habituals.

CAP Guinardó

Aquesta escola ha d’estar enllestida per al curs 2018-2019 i donarà resposta a la necessitat d’Escola Pública també en les
primeres etapes de la infància, el nostre barri està canviant i te noves necessitats.
AVVCI
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CONSELL DE BARRI CONGRÉS-INDIANS, RESUM
El Consell de Barri no deixa de ser una
eina de participació ciutadana que
ens apropa als òrgans de Govern del
Districte, tot i que hi ha un ordre del dia
previst per la comissió de seguiment,
qualsevol veí o veïna pot dir la seva
opinió, pot fer el seu prec o be pot
elevar directament la seva protesta
davant la Regidora, Gerent, Conseller
de barri o el/la tècnic que exposi un
tema determinat. És per això que la
participació es tant important, tot hi
que es convoquen tres consells a l’any
de manera ordinària, també podeu
fer arribar els temes a l’Av per que
puguem proposar-los en l’ordre del
dia i ser així un dels temes principals.
L’últim és el celebrat el 16 de maig a
les 18.30h, amb la següent proposta
d’ordre del dia: proposta d’elecció
del nou vicepresident, presentació
del nou reglament de Participació
Ciutadana, presentació del Pla
Especial de l’escola bressol del
Canòdrom, impuls de l’Àrea Verda al
barri i precs i preguntes.

Per la proposta de vicepresident del
consell de barri, només es presenta
una candidatura, la que proposa l’Av
Congrés-Indians en la persona de
Jesús Ribera, es aprovada.
El Sr. Corbella presenta el nou
Reglament de Participació Ciutadana,
en destaca que no es un reglament
tancat i que s’obre període
d’al·legacions en el que es podrà
presentar proposta de de millora
o canvis, la possibilitat d’introduir
punts als ordres del dia de Plenaris i
Comissions, consultes sobre temes
determinats o convocar Consells de
Barri extraordinaris.
Es presenta el Pla Especial de l’escola
bressol, que ha d’estar operativa per
al curs 18/19. En aquest punt hi ha
intervencions diverses sobre si és
o no viable l’escola bressol pública
per diferents motius, entenent des
de l’av, que és una reivindicació de
fa anys per part de la taula d’entitats
per als equipaments de l’entorn del
canòdrom.

L’Àrea Verda que també es una
reivindicació donada la situació
de l’aparcament al barri, no acaba
d’engegar i del consell en surt
un compromís ferm per part del
districte de la implantació, se’ns
presenta un estudi i la possibilitat
d’implementació a final 2018, no sense
abans buscar possibles solucions a
problemes concrets plantejats per
diferents veïns i veïnes.
En l’apartat de precs i preguntes es
parla dels carrers que hi ha compromís
d’obra, Cardenal Tedeschini i Puerto
Principe, i la reivindicació de diversos
assistents sobre altres carrers que
caldria arreglar, (veure nº 34 del
butlletí de l’Av). També del carrer
Cien Fuegos, (parterres, rates, gossos,
brutícia). Plaça Maragall, descuidada.
Claveguera a Manigua/Pinar del Rio.
L’escola Arrels fa una intervenció
dura pel retard del poliesportiu a
l’illa del canòdrom i la poca facilitat
del districte en donar espais per
futbol sala per a nens i joves en les
pistes de tenis, que ja son propietat
municipal. El districte pren nota de les
reivindicacions.
AVVCI

ASSEMBLEA MAIG 2017,
RESUM DELS TEMES TRACTATS
El passat dia 31 de maig vàrem
realitzar l’assemblea ordinària de l’Av
Congrés Indians, amb l’assistència
d’unes 40 persones, aquesta vegada
també a la sala cedida per la Salle
Congrés donat que el Centre cívic Can
Clariana encara no s’hi pot accedir.
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Com es habitual es fa la lectura del
acta de l’anterior assemblea, aquesta
va ser aprovada per unanimitat
dels assistents, acte seguit es donà
compte del moviment de socis, 338 a
31 de desembre 2016.

El següent punt del dia despeses 2016
i pressupost 2017, de les despeses en
podem destacar que l’any 2016 l’hem
acabat amb saldo positiu de 188,79€
i que el saldo al compte del banc es
de vora 20.000€; això ens fa pensar
que tot i no haver augmentat la quota

de soci en els últims anys i fent les
activitats que fem, estem mantenint
a ratlla el balanç de despeses e
ingressos. Pel que fa al pressupost
del 2017 presentem també aquest
equilibri. Es posen a votació tant
la despesa com el pressupost i son
aprovats pels assistents.
Al cinquè punt repassem l’estat del
projecte de Gestió Cívica presentat
per l’Av en respecte a Can Clariana,
destacant-ne el dia de la inauguració
1 de juliol, amb activitats a la plaça i
dia de portes obertes als socis i sòcies,
veïnes i veïns en general, encara que
la posada de llarg no arribarà fins al
setembre. Dir també que la renovació
de la plaça, la cessió dels passos de
servitud i l’arranjament d’aquests en
conjunt amb la resta de la plaça ha
estat pactat amb els veïns i districte a
iniciativa de l’Av.
Aquest mateix dia anunciem que hem
signat el conveni de gestió de Can
Clariana i ara durant el mes de juliol

toca fer el trasllat de l’Avv del 177
al 222 de Felip II, “tornem a casa”,
la contractació del personal de Can
Clariana i la preparació del últim
quadrimestre.
El punt sisè donem compte dels
diferents treballs que estem duent a
terme de de l’AV en l’acció veïnal com
son les obres en l’entorn del canòdrom,
(la construcció de l’escola bressol, el
projecte executiu del pavelló esportiu
i el condicionament de la plaça del
canòdrom); de les obres al espai de
Acàcies per al col•legi Ferran i Clua
i el IES Alzina; dels carrers Cardenal
Tedeschini i Puerto Principe, obres
que es faran a cavall de 2017/2018;
del tema transport, BUS 20, (estat de
les negociacions doncs en tenim una
part de compromesa i ara hem de
seguir per aconseguir un bus que ens
dugui al centre de la ciutat com pot
ser el D50); accessibilitat a l’estació de
Maragall, (enllaç L4-L5), i millora de la
línia Bus V27.

Per acabar en l’apartat de precs i
preguntes, es parla de les cotorres
del carrer cep, millora de la Plaça
Cicognani, del carrer Cien Fuegos
amb petits desperfectes que hi ha a
les voreres, de la brutícia que es veu
als carrers (bosses d’escombraries,
caques de gos, etc.), la problemàtica
dels Jardins Velia, i d’altres coses
menors. Mes enllà del compromís per
part de la junta per tractar tots i cada
un dels temes amb els responsables
del districte, volem destacar que la
policia comunitària farà un seguiment
especial del tema gossos, i la vigilància
als jardins Massana i Velia.
Sense mes coses per debatre es tanca
l’assemblea quant son les 21h del 31
de maig anunciant que la propera es
convocarà ja l’AV situada al Centre
Cívic Can Clariana.
AVVCI

LA MEVA SALUT
La Meva Salut és un espai digital,
personal i intransferible de consulta
que us permet disposar de la vostra
informació de salut i que inclou la
informació sanitària que s’ha generat
en algun dels centres assistencials
públics a on hagueu estat atesos,
per exemple: el pla de medicació
vigent, les vacunes administrades,
els diagnòstics, els informes clínics
i els resultats de les proves i les
exploracions complementàries. A
demés permet, a través de l’espai
de la “econsulta”, comunicar-vos
de manera virtual amb els vostres
professionals de referència: la vostra

metgessa i la vostra infermera.
D’aquesta manera podeu fer consultes
i enviar-los documents en un entorn
segur. També us notifica per correu
electrònic que el/la professional ha
respost la vostra consulta.
Per garantir la seguretat i la
confidencialitat en l’accessibilitat
a les dades, només hi tenen accés
els majors d’edat que disposin de la
targeta sanitària individual (TSI), un
certificat digital, i un codi d’usuari que
us donaran al vostre CAP al mateix
moment que us doneu d’alta a la
plataforma. Us farà falta un telèfon
mòbil per rebre un primer codi d’accés

i una adreça de correu electrònic.
Després podreu accedir a
la
plataforma LMS des de qualsevol
ordinador amb les vostres claus.
No dubteu a demanar informació o be
als administratius del taulell de les
plantes 4 i 5 , o be als professionals
que us atenen a la consulta.
Estarem encantats de donar-vos tants
detalls com necessiteu!
Dra. Ana Luque Alonso
Directora EAP Congrés
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CONTROL ÈTIC DE
COLOMS A BARCELONA
Quan la densitat de coloms en una ciutat supera el nombre
considerat tolerable (d’una mitjana de 300-400 coloms/
km2, encara que pot variar segons les característiques de
la ciutat), es fa necessari establir mesures per controlar-ne
la població.
La superpoblació de coloms, com és el cas de la ciutat
de Barcelona, segons els últims censos, amb uns 85.000
exemplars a l’àrea urbana, pot arribar a ser un problema
de salut pública, ja que algunes aus poden patir malalties o
ser portadores d’agents patògens que es transmeten a les
persones (zoonosi).
Així mateix, els coloms degraden el patrimoni
arquitectònic, el mobiliari urbà i la vegetació. També
ocasionen problemes als llocs d’emmagatzemament de gra
i als jardins (detecten les llavors acabades de plantar i se les
mengen). En algunes zones, quan els cultius són molt a prop
de les ciutats, poden crear problemes a l’agricultura, ja que
algunes aus es desplacen a aquests llocs per alimentar-se.
A les zones més afectades per la presència de coloms es
produeix, en el seu entorn, una habituació dels ciutadans
envers aquesta situació, que condueix a una disminució de
la percepció del risc i del nombre d’incidències comunicades
a les autoritats i dificulta quantificar la presència i l’impacte
real de les aus en aquestes àrees.
Hem de tenir en compte que els coloms, quan el seu
control és correcte (població adequada, ubicació idònia i
estat de salut bo) constitueixen un valor afegit a la bellesa
de qualsevol ciutat. Els seus vols i amanyacs adornen les
places i els jardins i són motiu de distracció per a la canalla
i d’assossec per a les persones grans.
Els coloms, com els gossos i els gats, no han envaït les
ciutats, hem estat els seus habitants els qui, en un moment
o un altre, hem propiciat que visquin entre nosaltres.

Telèfons d’Interès
CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL
CASAL DE BARRI CONGRÉS-INDIANS
CENTRE SERVEIS SOCIALS GARCILASO
CAP MARAGALL
CENTRE INTEGRAL DE SALUT COTXERES
CAP GUINARDÓ
HOSPITAL DE LA STA. CREU I SANT PAU
HOSPITAL VALL D’HEBRON
MERCAT DE FELIP II
ESPAI JOVE GARCILASO
BIBLIOTECA VILAPISCINA I TORRE LLOBETA
BIBLIOTECA CATERINA ALBERT
ESPLAI GENT GRAN L’ESPIGA
CASAL GENT GRAN LA PALMERA
CASAL GENT GRAN COTXERES
UNIÓ DE BOTIGUERS CONGRÉS-INDIANS
Info@ubci.cat
ASSOCIACIÓ DE FESTES INDIANS
festamajorindians@gmail.com
COMISSIÓ DE FESTES DEL CONGRÉS
festamajorcongres@gmail.com
AJUNTAMENT DE BARCELONA
CIVISME
GENERALITAT DE CATALUNYA
GUÀRDIA URBANA
BOMBERS
SANITAT
EMERGÈNCIES
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
BULLYNG ESCOLAR

93 340 77 26
93 256 60 69
93 446 29 50
93 243 89 89
93 348 99 01
93 291 90 00
93 489 30 00
93 340 88 80
93 256 29 59
93 408 06 67
93 450 86 46
93 352 82 06
93 351 67 55
93 352 18 16
615 48 67 65
666 62 78 18
646 56 05 53
010 GRATUÏT
900 226 226
GRATUÏT
012
092
080
061
112
016
116111

Als transports, sempre atents
ELS LLADRES

què podem fer?

quan i on?

aproﬁten...

estar alerta
quan estem
distrets
validem el
bitllet

aglomeracions
o confusions
entre els
viatgers

consultem
les pantalles
informatives

anem a pagar

protegir les nostres
pertinences sense
perdre-les de vista
a les escales
mecàniques

a les
andanes

a les cues
per sortir-ne i
entrar-hi

distribuir-nos al llarg
de l’andana i evitar els
primers i darrers vagons

quan tenim
poc temps
per reaccionar
abans que es tanquin les
portes

Aquests dos últims números no deixa

mantenir
l’equipatge a
prop, a la vista

rastre a la factura, si a la memòria del mòbil.

FOTODENÚNCIA

Per més informació:
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/
control-etic-de-coloms-a-barcelona

la manca
d’atenció de
les nostres
pertinences

la posició i
l’obertura de
les butxaques,
bosses de mà,
carteres

Àngela Rubí

“Encara que les entitas financeres ofereixen servei 24
hores 7 dies a la setmana sembla que això no és així en
el nostre barri”

COM DEMANAR
AJUDA?

validem el bitllet

a les parades
d’autobús

deixem equipatges o
bosses soles dins el vagó

dins dels
vagons

dur les bosses
al davant i les
butxaques
tancades

 Informeu immediatament el personal de l’estació o seguretat
 Utilitzeu els interfons SOS a les andanes i vestíbuls de les estacions

mossos.gencat.cat
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