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Benvolguts i benvolgudes,
Arribant a un final d’un mandat polític del 2015 al 2019, toca fer un balanç.
No han estat quatre anys fàcils pels qui han estat al govern: l’atemptat de
les Rambles, el procés català d’autodeterminació i amb una oposició política
molt forta sense suport d’altres partits i sense aprovació de pressupostos. No
ho ha tingut fàcil l’equip de l’Ada Colau. L’associació de veïns ha mantingut
un bon diàleg amb ells, la qual cosa s’ha d’agrair, i s’han fet coses de les
que demanaven però d’altres s’han quedat al calaix. Tenim l’Escola Bressol
la Morera, l’àrea verda d’aparcament, Can Clariana Cultural, la reforma de
carrers com Tedeschini, la millora d’accessibilitat de la línia 4 i 5 del metro a
Maragall, el nou enllumenat que ja es pot començar a apreciar en els nostres
carrers...No està malament. Podem dir que sí s’han fet projectes pactats en el
barri però també hem de dir que han quedat engegats projectes importants
que no s’han tancat: la reforma de la plaça del canòdrom, el pavelló esportiu
i un pla de comerç... projectes que eren dels nostres principals objectius,
com projectes d’infraestructura de barri haguessin donat serveis i espais que
fa temps reclamem per millorar la fisonomia i vida social del barri. Tenim els
avantprojectes, els acords i el compromís de portar-los endavant. Però, els
responsables polítics del nou mandat, que faran?
Aquesta es una gran preocupació. Cada 4 anys, hi ha possibilitat d’un canvi
de govern, que pot frenar els acords que ja es tenien sobre la taula. El 26
de maig tenim noves eleccions municipals. Es preveu que hauran canvis. I
no estic escrivint aquesta editorial per fer política sinó per dir-vos la feina
feta i la que ha quedat pendent i que continuarem reclamant. No podem dir
que hagi estat un mandat negatiu però, com us deia, han quedat aspectes
primordials en el camí. En el passat numero us van anomenar els reptes
d’aquest 2019, que seran el nostre punt de mira, paral·lelament a procurar
un bon manteniment del barri a tots els nivells, la gestió de Can Clariana
Cultural i la pròpia associació de veïns.
Socis i sòcies, per tot plegat continuarem fent barri, que vol dir vetllar per
tenir serveis pels seus habitants; bon urbanisme i manteniment, bones zones
verdes, bons comerços de proximitat, bons habitatges, una bona xarxa social
i un llarg etc. Continuarem promourem l’acció comunitària. Continuarem
lluitant sempre per tot allò que ens fa ser millors des de l’acció comunitària,
defensant els valors democràtics, de participació i d’igualtat social.
Betlem Ayúcar. Presidenta AV Congrés- lndians
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Carnaval 2019

Un any més la coordinadora d’entitats ha organitzat
la rua de carnaval del nostre barri amb una nombrosa
participació de veïns i veïnes que han pogut gaudir del
espectacle, aquest any va sortir de la plaça del Congrés i
va acabar a la plaça del Rom Cremat.

50 anys EN EXPOSICIÓ
Dins de la celebració del cinquantenari de l’Associació de veïns, la vocalia d’història ha preparat una exposició en 21
plafons que fan un recorregut en el temps, l’activitat i la lluita veïnal al nostre barri; aquests romanen exposats al vestíbul
de Can Clariana tot el mes de maig, si encara no l’has vist, pots apropar-te en qualsevol moment.
Us hi esperem.
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Fem 50 anys!
Aquest any l’avv celebrem els 50 anys de vida, i durant
aquets 2019 farem diversos actes de celebració. El primer
el passat 19 de febrer on vàrem fer la presentació del logo
que presidirà aquest any tots els actes, logo dissenyat pel
nostre col·laborador, en Ferran Sierra.
En aquest acte l’avv vàrem presentar el treball realitzat al
nostre barri durant aquest mandat com son el Centre Cívic
Can Clariana, la reivindicació del transport públic, l’Àrea
Verda, la urbanització dels carrers Cardenal Tedeschini
i Puerto Principe, la remodelació de Jardins Vèlia i Cien
Fuegos, l’Escola Bressol i també els projectes en curs,
(plaça canòdrom i poliesportiu, enllaç metro L4-L5),etc.
Per nosaltres es molt important que totes les persones

que vivim al Congres-Indians tingueu coneixement del
que anem fent pel conjunt de veïnes i veïns del barri
des de l’Avv, en aquest acte només hem mostrat els fets
rellevants, els que es veuen anant pel carrer i no tant el
dia a dia de la nostra tasca, això ho fem de manera més
acurada a l’assemblea anual d’associats. A aquest acte
varen assistir veïns i veïnes, la regidora Laia Ortiz, que
ens va fer exposició del treball des de la perspectiva
del districte i de la ciutat, també varen assistir altres
representants polítics del nostre districte. La trobada va
acabar amb un brindis per aquests 50 anys i la tasca feta
aquest últim mandat.
Gràcies per ajudar-nos a fer-ho possible.
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La Morera, Escola Bressol Municipal numero cent de
Barcelona
Aquesta escola és la Morera
i la tenim al nostre barri, una
escola bressol pública que va
ser inaugurada el passat dia 1
de març, a la inauguració hi van
assistir l’alcaldessa de Barcelona,
Sra. Ada Colau, la regidora de
Sant Andreu, Sra. Laia Ortiz, i
convidada especialment l’autora
del cartell, Pilarin Bayés. Van
acompanyar a la Directora
altres companyes d’escoles
bressol públiques de Barcelona i
nombrosos veïns i veïnes en una
festa oberta i molt celebrada
no només pels usuaris. Aquesta
escola es la culminació d’un dels projectes importants per al nostre barri que estava lligada al conjunt d’equipaments
pactats per l’AVV en la modificació del PGM dels entorns del Canòdrom. Des de l’AVV ho celebrem especialment.

Homenatge a la GENT GRAN del nostre barri

El 23 de març es va celebrar l’Homenatge de la Gent Gran
d’enguany, es va presentar:
RADARS Projecte Comunitari Persones Grans, Grans
Persones
Institut Municipal de Serveis Socials Àrea de Drets Socials
Ajuntament de Barcelona.
Es tracta d’una nova metodologia per aconseguir vincular
persones grans actives, donant suport a les entitats del
barri que ha engegat la campanya de sensibilització de
nous voluntaris, en el que estan treballant conjuntament
serveis socials i els ambulatoris i que necessitarà la
implicació de les entitats i de les persones que encara que
són grans estan molt actives i amb ganes de donar suport
a les persones grans que estan soles.
El projecte s’anomena “SENTIR-SE BÉ EN COMPANYIA”
És a dir, es necessiten persones grans actives que
acompanyin persones grans que estan soles a casa i que
no s’atreveixen a sortir al carrer a passejar o tan sols que
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necessiten parlar amb algú que els escolti.
De vegades només necessitem que ens escoltin cosa gens
fàcil tal com van els temps,” tots tenim pressa”
L’experiència dels voluntaris és tan positiva com la de la
persona gran que està sola.
La visita pot ser un cop a la setmana o segons la
disponibilitat del voluntari/a. S’acaba fent bons amics.
Qui estigui interessat pot venir a l’Associació de Veïns
Congrés-Indians, li donarem informació, ja que som
entitat col·laboradora en el projecte.
Després de l’explicació de les assistentes socials, que dit
de pas estan fent una labor esplèndida, va actuar el GRUP
TEATRAL D’AREP delectant-nos amb un musical “AIXÒ
ES EL QUE COMPTA” molt divertit.
Esperem que tothom ho passes molt bé.........i fins a l’any
que ve.

				

Montse López

Vocalía de la Gent Gran

CONSELL DE BARRI 4 de març 2019
La Regidora Laia Ortiz va presentar el balanç de mandat de la ciutat i en concret el
del nostre Barri Congrés-Indians. Ensenyament, millora a les escoles Ferran i Clua
i Pompeu Fabra i 2,9 milions a l’escola bressol la Morera. Esports, estudis previs
del Poliesportiu Canòdrom. Renovació del enllumenat. Millores en zones verdes.
Establiment de l’Àrea verda, carrils bici nous, BUS 191, etc.
Al torn de precs i preguntes sorgeix la demanda veïnal al districte, entre altres
qüestions varen sortir les següents, la problemàtica amb l’industrial Manau pel mal us
i ocupació de la via pública, la urbanització inacabada dels entorns de l’EB la Morera,
les dificultats per obrir el quiosc de la plaça del Congrés, la problemàtica sobre el
comerç de proximitat que minva constantment, el descampat del canòdrom, el mal
estat d’alguns carrers, (últim tram de Cardenal Tedeschini), rampes d’accés a les
places de Felip II cantó Llobregat, qüestions totes que des de l’avv ens prenem com
a deures.

Desprès de les ELECCIONS MUNICIPALS....
Tot i el treball fet no podem oblidar que han quedat temes
en el tinter prou importants com per fer-ne un repàs en
aquest número, aquests es convertiran en la prioritat del
proper any i mandat amb el govern que hagi sortit de les
municipals d’aquest mes.
Ens queden pendents pel que fa a infraestructures,
els estudis executius de la plaça del Canòdrom i del

Poliesportiu, la construcció del nou CAP a Cardenal
Tedeschini, la urbanització d’altres carrers especialment
del Congrés. També seguir treballant per la neteja, l’espai
verd, l’enllumenat d’altres carrers, la seguretat, el comerç;
i altres assumptes que van sortint, com es la problemàtica
sorgida a l’entorn del Canòdrom.

Consell Plenari del districte, medalla d’OR de la Ciutat
a l’AVV Congrés-Indians
El passat 5 de març es va celebrar l’últim consell plenari
del districte de Sant Andreu, en aquest se’ns va comunicar
la concessió de la medalla d’Or de la ciutat de Barcelona
a la nostra entitat, l’AVV Congrés-Indians pel treball
realitzat en aquests 50 anys. És una noticia que ens omple

de satisfacció pel reconeixement que representa per a
tots nosaltres, els veïns i veïnes del nostre barri i també
pel conjunt del moviment veïnal, aquesta medalla se’ns
donarà el proper mes de novembre en un acte solemne al
saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

FES-TE SOCI de l’AVV Congrés-Indians
Hola, som l’AVV Congrés·Indians, gestors de Can
Clariana Cultural. Has de saber que l’AVV ha cedit
durant 25 anys aquest espai per a construir el que és un
equipament municipal, amb un projecte de gestió cívica
i cultural. Això vol dir que el que avui veus i gaudeixes és
gràcies a l’esforç que hem fet i continuem fent nosaltres
juntament ara amb les treballadores i treballadors de
Can Clariana. Per donar continuïtat a aquest projecte,
cada període negociem una aportació important
de l’ajuntament, doncs l’AVV és responsable de la
contractació de les persones que hi treballen i ha de
respondre econòmicament als imprevistos i despeses.
Que això continuï depèn en aquest moment de que l’AVV
tingui capacitat, força i empenta per seguir negociant

amb l’ajuntament el conveni de gestió i el pressupost
anual. I també, que l’AVV pugui mantenir els contractes i
/o incrementar-los per un millor funcionament i servei en
primer lloc als veïns i veïnes d’aquest barri, i també del
districte i ciutat.
Un Projecte comunitari de Gestió Cívica és una manera
oberta, democràtica, plural i inclusiva de funcionament
d’un centre que, tot i ser municipal, depèn de persones
voluntàries que posen el seu coneixement i esforç al
servei de la comunitat, en aquest cas l’AVV Congrés
Indians.
És per tot això que et demanem que ens ajudis, que et
facis sòcia / soci de l’AVV amb una aportació de 20€ any.
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Entrevista a BETLEM AYÚCAR
“La fita més important de l'associació ha estat l'obertura de Can Clariana"
Betlem Ayúcar és la presidenta de l'Associació de Veïns i Veïnes de Congrés-Indians, entitat que enguany fa els 50
anys i que, a més, serà guardonada amb la Medalla d'Or de la ciutat de Barcelona aquest any.
Des de quan estàs al capdavant de l’entitat?
Vaig sortir escollida presidenta de l’Associació de Veïns
i Veïnes de Congrés-Indians el 17 d’octubre de 2004.
Llavors, em vaig convertir en la primera dona presidenta
d’aquesta entitat. Fins al novembre del 2002, l’associació
estava en mans de la seva junta, un grup de persones que
portava vora 30 anys duent a terme les seves iniciatives i
activitats. Llavors, l’Alberto Garcia va voler renovar l’entitat
i impulsar molts projectes, així que es va presentar per a
president i ens va unir a tot un seguit de gent jove amb
ganes de fer coses. La nova junta es va constituir al 2003 i,
un any després, vaig haver d’assumir la presidència perquè
ell, l’Alberto, ho va haver de deixar per afers personals.
Ja portes bastants anys…
Porto 15 anys que, des del meu punt de vista, és massa
temps, però ens passa el mateix que a la majoria
d’entitats d’aquestes característiques a la ciutat: que no
trobem relleu generacional. Crec que aquests 15 anys han
suposat un període molt intens per a la història del barri.
Durant aquest temps, hem aconseguit treballar en xarxa
amb altres entitats del barri i amb la resta d’associacions
veïnals del districte, hem generat la dinàmica de treball
amb la ciutat que coneixem avui en dia i hem revifat un
barri que s’estava envellint, tant a nivell de població com
d’urbanisme.
Quin balanç en fas d’aquest període sota la teva
presidència?
Quan vam arribar, vam començar a reivindicar necessitats
noves com les reformes de l’espai públic i la construcció
d’equipaments bàsics com les escoles bressol.
Paral•lelament, teníem un local de 500 metres quadrats
que s’estava envellint molt i que comptava amb un
teatre molt gran amb molt d’aforament. El projecte de
rehabilitació d’aquell local era impossible d’assumir per
a una associació de veïns i veïnes, així com tampoc era
factible que poguéssim dur a terme la gestió.
Com va ser el procés de Can Clariana Cultural?
Al 2008, l’Assemblea de socis i sòcies ens van donar
suport per començar a treballar amb l’Ajuntament un
tipus de cessió. A poc a poc, des de 2008, es va treballar
amb el districte la manera en què podíem donar resposta
a la nostra situació i, finalment, el 2015 ens van dir que ja

8 · MAIG 2019 · NÚM. 46

comptàvem amb un projecte del que seria l’actual Centre
Cívic Can Clariana Cultural. A banda de la reivindicació i
tota la tasca de la junta actual i l’Ajuntament, nosaltres com
a associació de veïns i veïnes vam haver de presentar un
projecte de gestió comunitària que és el que actualment
existeix al centre.
Quins altres projectes heu treballat per impulsar al
barri?
Tenim molts projectes com el Canòdrom, la zona
verda, la reurbanització de carrers, l’enllumenat, el pla
d’equipaments, etcètera, i han estat iniciatives que han
ajudat a millorar molt el barri. Com a Associació de Veïns
i Veïnes, estem molt orgulloses i orgullosos de tot el que
hem aconseguit. A més, estem també contentes i contents
d’haver iniciat aquest camí de la gestió comunitària, un
camp molt maco perquè ens hi sentim molt identificades
i identificats. La gestió comunitària té molt a veure amb
les associacions de veïns i veïnes que treballen per donar
servei al territori.
I la fita més important de la vostra gestió?
La fita més important en aquests darrers anys de l’entitat
ha estat la consecució de Can Clariana Cultural, el nostre
espai que, a més, es dedica a les arts escèniques, que
és el que buscàvem des de l’inici. També destaquem
com a gran projecte que vam desencallar el Pla Especial
d’Ascensors de 2009, del que estem molt satisfetes
perquè va permetre que molta gent gran pogués sortir al
carrer. S’ha de tenir en compte que moltes persones no
podien quasi baixar al carrer perquè a les finques no hi
havia ascensors. Han estat 15 anys molt fructífers perquè
hem aconseguit fer un rentat de cara al Congrés-Indians
sense canviar l’essència del barri.

QUÈ FER quan una persona amb Alzheimer es perd?
Consells dirigits als familiars i cuidadors sobre com actuar quan es perd o desapareix una persona amb Alzheimer

Per què es perden les persones amb Alzheimer?
•

•
•

•

A casa o al centre algunes persones amb Alzheimer tenen la necessitat de
moviment constant i en algunes ocasions no poden romandre assegudes
gaire temps.
A la via pública pot passar que el familiar o cuidador les perdi de vista un
moment durant un passeig i se’n vagin a deambular sense destí.
A la via pública es poden perdre quan surten a fer encàrrecs o a fer un
tomb perquè es desorienten i, quan volen tornar a casa, no recorden on
viuen.
Es poden desorientar en el temps i pensar que han d’anar a treballar.

Federació d’Associacions de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Catalunya
- FAFAC La FAFAC és l’entitat que engloba totes les AFA de Catalunya i té com finalitat
donar-los suport perquè assoleixin el seu objectiu prioritari de millorar la
qualitat de vida dels malalts d’Alzheimer i les seves famílies.
Contacte i informació: 93 412 57 46 / www.fafac.cat
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47a Assemblea de la FAVB
Aquest acte que és itinerant pel territori de la ciutat l’hem acollit a l’Avv Congrés-Indians, l’hem pogut celebrar a les
instal·lacions de Can Clariana el passat dissabte 6 d’abril, hi han participat més de quaranta associacions de veïns i
altres entitats de gestió cívica. En aquesta assemblea hem escollit la nova direcció de l’FAVB pel proper mandat, discutit
temes de ciutat i temes interns d’organització de la pròpia federació. Tot el que vulgueu saber sobre la federació d’avv
de Barcelona ho trobareu en aquesta web http://www.favb.cat i a l’adreça. favb@favb.cat o al Tel: (+34) 93 412 76 00

50 Anys d’història de l’AVV
El passat dia 25, els nostres historiadors ens van fer gaudir
amb la història de la nostra AVV, “els Ricards” de la vocalia
d’història de l’avv ens van fer un passeig molt interessant
al llarg d’aquets cinquanta anys, treball, anècdotes, lluites,
un petit homenatge a aquelles persones que amb el seu
esforç mes o menys reconegut han estat i estan estirant del
carro de la lluita veïnal; com tot te les èpoques mes o menys
intenses, en dedicació al conflicte o el associacionisme.
Tots hem contribuït a arribar fins aquí i seguir endavant.
Aquesta lluita però seria impensable sense el suport del
habitants del nostre barri, però en especial sense els
socis i sòcies, es per això que us necessitem avui mes que
mai. Per continuar la tasca en defensa i consecució del
benestar general de totes i tots els que vivim al Barri del
Congrés Indians.
Feu-vos socis, 1,60€ al mes ens ajuden en gran manera a
la nostra tasca. Gràcies.
Propera xerrada el dijous 27 de juny a les 19.30h,
Història d’Indians 2ª part
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Tres mesos de CINEMA A LA FRESCA,
S’apropa l’estiu i aquest any 2019 podrem gaudir de tres
mesos de Cinema a la Fresca al barri, primer al Centre
Cívic Can Clariana Cultural (Felip II, 222) durant el mes de
juny i posteriorment dos mesos mes, juliol i part d’agost,
al Canòdrom, Parc de Recerca Creativa (Concepción
Arenal, 165), com ja és tradició aquest darrers anys.
Al juny a la plaça de Can Clariana, tots els dijous a les
21,00 hores.
•
•
•
•

“El fotògraf de Mauthausen” de Mar Targarona
(2018)
“Les distàncies” d’Elena Trapé (2018)
“La sombra de la ley” de Dani de la Torre (2018)
“Jurassic World” de Juan Antonio Bayona (2018)

molt a prop de casa

Al juliol i part d’agost al Parc del Canòdrom amb les
Grades Obertes, tots els divendres a les 22,00 hores.
•
•
•
•
•
•

“Ready player one” de Steven Spielberg (2018)
“Eva” de Kike Maíllo (2011)
“Gattaca” de Andrew Niccol (1997)
“Figures Ocultes” de Theodore Melfi (2016)
“Ágora” d’Alejandro Amenábar (2009)
“Gravity” d’Alfonso Cuarón (2013)

Fa uns anys era impensable que podríem gaudir de 12
pel·lícules tan actuals, sense sortir del barri. Gaudiu de
l’estiu amb Can Clariana i el Canòdrom.
Us esperem a tots!!!!!

Donació del piano de la família Barberà a Can Clariana
El dia 3 d’abril d’enguany, en Joan Albert, en Xavier i
na Àngels Barberà i Mir, han fet donació al Centre Cívic
Can Clariana d’un piano vertical “Chassaigne et Fils”
de la seva propietat i que va pertànyer al seu avi Josep
Barberà i Humbert. Aquesta donació s’emmarca en el
projecte “2Pianos per a tot-hom” que promou el museu
de la Música amb el suport de l’Institut de Cultura de
Barcelona. En l’acte i en un petit espectacle musical, es
van interpretar peces musicals al piano i altres instruments
a càrrec de l’escola de música municipal de Sant Andreu i
de l’escola de musica Tritó.

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
Matrícula oberta
•
•
•

Cursos de tots els nivells amb obtenció de certificat oficial
Presencials, semipresencials i en linia
Cursos complementaris: expressió oral, expressió escrita,
aspectes gramaticals

•

Proves de nivell gratuites

Informació i Matrícula a:
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona
Delegació de Sant Andreu
Sant Adrià, 20 recinte Fabra i Coats
edifici antigues oficines, 1r pis
Tel 932 740 356
santandreu@cpnl.cat
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dijous de 16 a 20 hores
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Gestió CÍVICA CIUTADANA
Com sabreu, ho hem dit en moltes ocasions, l’Avv és
la Gestora del Centre Cívic Can Clariana Cultural, això
que sembla un no res, és una part molt important per a
tots els que vivim al barri del Congres i els Indians. Per
nosaltres la formació és bàsica tot i que representa un
sobre esforç que realitzem en benefici de la col·lectivitat;
la Gestió Cívica ens dona com a resultat l’enfortiment de
la ciutadania cap al benefici directe, i en el cas nostre,
l’accés a la cultura en el mon de les arts d’una manera real
i a l’abast de qualsevol persona i condició.
El Pla d’Acció Municipal 2015-2019 aposta per donar
suport, impulsar i consolidar projectes d’acció comunitària
explorant nous models de governança i sota principis
d’autonomia i sostenibilitat. Tant és així que nosaltres
l’avv i per Can Clariana, dins dels projectes d’autogestió
en espais i recursos municipals i patrimoni ciutadà, vàrem
presentar el que avui és una realitat, un pla de Gestió
Cívica.
Ara, dos membres de la junta estem fent un pla de formació
en quatre dissabtes i que s’anomena “PROGRAMA
D’ENFORTIMENT D’ENTITATS DE GESTIÓ CIUTADANA
I COMUNITÀRIA”. Ho fem en sessions grupals per
cada un dels itineraris amb formació temàtica i grupal i
l’intercanvi d’experiències amb altres projectes; tot plegat
per tal d’aconseguir millors eines de gestió i governança
i l’enxarxament amb la comunitat del nostre barri i amb
altres equipaments i serveis del territori.

La elaboració de la proposta tècnica d’execució del
programa l’han fet, Bidó de 9 barris, gestora del ateneu
de 9 barris, que aportarà l’experiència en les eines de
gestió i el Consell d’associacions de Barcelona, gestora
del espai Torre Jussana, que aportarà l’experiència en les
eines de governança; dues entitats de Gestió Cívica amb
reconeguda trajectòria de Gestió.
L’objectiu és aplicar el Balanç Comunitari com a eina
de treball, en base a quatre eixos fonamentals de la
gestió Comunitària: Arrelament al Territori, Democràcia i
Participació, Impacte i retorn Social i per últim, Sostenibilitat
i Cura de l’entorn, els processos i les persones.
Jesús Ribera

CAP Maragall: CAIGUDES
Ha caigut alguna vegada? Per què ha passat? Es podia haver evitat?
Entenem que una caiguda és el fet involuntari de perdre
l’equilibri i topar amb el cos al terra o amb un altra
superfície ferma que l’aturi. Les caigudes en les persones
grans són un important problema de salut pública a tot
arreu, degut a la patologia associada a les caigudes i a les
seves conseqüències.
La incidència de caigudes augmenta progressivament amb
la edat. Segons algunes estadístiques, aproximadament

una de cada 3 persones majors de 65 anys cau una
vegada al any, i aquesta xifra pot arribar al 50% en el cas
de persones majors de 80 anys. A més a més, la meitat
de les persones que cauen presenten més d’una caiguda.
Aproximadament un 10% de les consultes d’urgències de
les persones majors de 65 anys estan relacionades amb
caigudes i la meitat d’aquests pacient requereixen un
ingrés hospitalari.

Què pot passar al caure? Quines són les seves conseqüències?
Les lesions relacionades amb les caigudes poden ser
greus. Es calcula que entre el 5 i el 20% de les persones que
cauen tenen lesions greus, incloent fractures, traumatisme
cranio-encefàlic o lesions importants de les parts toves.
Però a més a més les caigudes poden provocar que la
persona no es pugui aixecar del terra en hores. Aquest

fet, pot empitjorar la situació.
Per últim, entre les conseqüències de les caigudes, hem
de comentar que determinen una restricció de la mobilitat,
de deteriorament funcional, i provoquen por a tornar
a caure, inseguretat i angoixa que alhora contribueix a
disminuir la activitat.

Per què ha caigut? Què ha determinat la caiguda?
Si comprenen que una caiguda és el fet involuntari de
perdre l’equilibri i topar amb el cos al terra, podem pensar
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que hi ha alguna causa que provoca aquesta pèrdua
d’equilibri (obstacle, terra lliscant, altres). I segurament és

cert. Però també podem reflexionar que en edats
més joves davant d’aquesta mateixa situació haguera
salvat l’obstacle sense arribar al terra. Per què? Què ha
determinat la caiguda?

•

Les caigudes s’originen per la interacció dels factors de
l’entorn i dels factors relacionats amb la salut i la resposta
de la persona que cau.

D’altra banda, els factors ambientals o de l’entorn que
influeixen en les caigudes son principalment:

Entre els factors que influeixen en les caigudes relacionats
amb la edat i la salut de la persona distingim entre d’altres:
•

•
•

Disminució de la vista i oïda. Malalties oculars:
cataractes, degeneració macular.
Alteració de la marxa i la mobilitat, inestabilitat. Dolor
articular. Malalties aparell locomotor: artrosi, artritis,
atrofia muscular.
Canvis en el sistema neurològic i sensorial i malalties
relacionades: demència, Parkinson, ictus, vertigen.
Canvis en el sistema càrdio-respiratori i malalties

•
•
•

relacionades com: arítmies, síncopes, hipotensió
postural.
Prendre molts fàrmacs i automedicar-se especialment
alguns medicaments per conciliar el son i
tranquil·litzants. Recordi prendre “pastilles les justes”
tal com us vàrem recomanar en un article anterior.

•
•
•
•
•
•

Terra relliscós
Desnivell
en
aceres,
obstacles,
arquitectòniques
Il·luminació inadequada
Bany no adaptat
Mobiliari inestable
Calçat inadequat
Ajudes tècniques mal utilitzades
Mitjà de transport no adaptat

barreres

Què podem fer per evitar una caiguda?
En primer lloc, recomanem un conjunt de mesures
generals com serien:
1.

3.

CALÇAT: Ús de calçat adequat, ben subjecte al peu i
sola ferma no lliscant.
ENTORN: Adaptació de l’entorn: retirar mobles i
obstacles a casa, posar mesures de seguretat al bany
i d’altres, evitar terra lliscant, adaptació de la alçada
del llit, mobiliari i WC, il·luminació correcte.

2.

4.
5.
6.

EXERCICI: mantenir una vida activa, caminar i fer
activitats al aire lliure. Practicar exercicis de força
muscular i equilibri sobre els que parlarem en un
proper article.
AJUDES TÉNIQUES quan sigui recomanat: bastó,
crossa, carrutxa, etc.
MEDICACIÓ: Pastilles les justes. No automedicar-se
DIETA equilibrada i complerta.

MOTS ENCREUATS
VERTICALS
1.
2.
3.
4.

Problema important de
salut pública en gent gran
Lesió per caiguda
Conseqüència desprès de
la caiguda que limita la
activitat
Fàrmacs que augmenten la
possibilitat de caure

1

3
5

6

HORITZONTALS
5.
6.
7.
8.
9.
10.

4
10

2

Mesura d’adaptació de l’entorn
Per enfortir la musculatura i millorar
l’equilibri cal fer
7
Factor de l’entorn que pot
condicionar a caure
Ha de ser ben subjecte al peu i amb
sola ferma no lliscant
Ajuda tècnica que afavoreix la seguretat
al caminar
Problema de salut que influeix
negativament en les caigudes

8

9

CAP Maragall
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Assemblea AVV

Canòdrom

El passat dia 9 de maig es va celebrar l’Assemblea anual de
l’Associació de Veïns i Veïnes del nostre barri, desprès de
llegir l’acta del any anterior vàrem informar del moviment
d’associats, que per cert és inferior a l’any anterior, tot hi
tenir un cost de només 1,6€ al mes. És important ser mes
per fer mes!
Hem aprovat els comptes de l’any 2018 amb una relació
entre guanys i despeses molt equilibrat i presentat el
pressupost d’enguany també en la mateixa línia de
participació en l’activitat veïnal i estalvi, fem especial
menció a que com a gestors de Can Clariana Cultural hem
de tenir un coixí per atendre disfuncions pressupostàries
del equipament, les aportacions anuals del districte encara
que pactades, solen arribar a finals de febrer principi
de març i això suposa haver de fer front a les despeses
ordinàries de dos mesos.
El gruix de l’assemblea s’ha centrat en les actuacions que
hem dut a terme des de l’ultima assemblea fins aquí i els
reptes que ens hem proposat per aquest any 2019 encara
que cal tenir en compte que aquest és un any electoral
i que es possible un cavi polític a l’ajuntament, haurem
d’estar expectants als esdeveniments.
Aquest any estem celebrant el Cinquantè Aniversari de
l’AVV amb diferents actes, (logo, xerrades, exposició); hem
organitzat l’assemblea de la Federació d’Associacions de
Vens de Barcelona (FAVB); hem posat al abast de tots el
treball de mandat, en definitiva estan sent dos trimestres
d’activitat veïnal intensa.
Jesús Ribera

Vivenda?
Infra habitatge?
Per nosaltres com a veïns
i veïnes d’aquest barri,
es incomprensible que
l’ajuntament de Barcelona
segueixi donant permisos
per infra habitatges al
nostre barri, aquest és a
la Plaça del Congrés en
un dels passadissos que
comunica amb el carrer de
l’Espiga. Tenim una batalla
dura per la subsistència
del comerç de proximitat al
barri que no te ajudes, no
hi ha propostes i no hi ha
metres quadrats per posar segons quins negocis, però les
vivendes als baixos creixen com els bolets. NO VOLEM
infra habitatges, VOLEM dignitat, lloguers assequibles
i comerç de proximitat. No es possible que es construeixi
habitatge per 300.000€ mínim i aquests a només docents
metres de distància; com a mínim hem de dir que no és
lògic.
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Com sabeu ja portem uns anys que l’edifici del Canòdrom
esta rehabilitat i hi ha l’empresa Península que gestiona el
Parc de Recerca Creativa. Doncs fa un mesos que estem
tractant de solucionar temes de diversa índole que afecten
al normal desenvolupament dels entorns. Per aquest
motiu el dia 15 d’aquest mes s’ha realitzat una reunió a
la seu del Districte, han participat les parts implicades, el
Districte en la persona de la Gerent i el adjunt a gerència,
el conseller i el tècnic del barri Congrés Indians, ICUB,
propietària del edifici, Península, empresa que gestiona el
Parc de Recerca, Serveis Socials i l’AVV Congrés-Indians.
En la reunió hem tractat tres temes relacionats, un el
manteniment de l’edifici, que s’està deteriorant desprès
dels anys d’us, l’altre el problema derivat de l’establiment
de persones indigents en una part del edifici i per últim els
aldarulls d’alguns dels bars de la zona.
Hem acordat tres línies de treball i s’han programat
accions destinades a retornar la normalitat de l’ús del
edifici i entorns per part de tots i en les millors condicions.
Les accions es faran de manera immediata i coordinada
amb Guardia Urbana, serveis Socials, neteja, etc.
Tots hem de posar de la nostra part per que amb respecte
i civisme torni la convivència de tots i totes les veïnes de
l’entorn del Canòdrom. Entre totes i tots fem barri, fem
ciutat.
Jesús Ribera

Revetlla de SANT JOAN

REVETLLA DE SANT JOAN
A LA PLAÇA
Ja la tenim a tocar, Barri! prepareu-vos per la revetlla
d’aquest any com els darrers tres i veniu a participar i gaudir de la festa del solstici d’estiu a la plaça del poble, Plaça
del Congrés.

Foto DENÚNCIA

Telèfons d’INTERÈS
CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL

93 763 72 99

CASAL DE BARRI CONGRÉS-INDIANS

93 351 39 53

CENTRE SERVEIS SOCIALS GARCILASO

93 256 60 69

CAP MARAGALL

93 446 29 50

CENTRE INTEGRAL DE SALUT COTXERES

93 243 89 89

CAP GUINARDÓ

93 348 99 01

HOSPITAL DE LA STA. CREU I SANT PAU

93 291 90 00

HOSPITAL VALL D’HEBRON

93 489 30 00

MERCAT DE FELIP II

93 340 88 80

ESPAI JOVE GARCILASO

93 256 29 59

BIBLIOTECA VILAPISCINA I TORRE

93 408 06 67

LLOBETA

Concepció Arenal/Cien Fuegos. Fàcil o difícil
solució. L’AVV hem fet nombroses accions i
proposat solucions que encara no han estat
escoltades, però això avui no te nom!.

Un problema constant, els jardins interiors de
Vèlia, incivisme, gossos, sense llum....., que
mes?

ESPLAI GENT GRAN L’ESPIGA

93 352 82 06

CASAL GENT GRAN LA PALMERA

93 351 67 55

CASAL GENT GRAN COTXERES

93 352 18 16

UNIÓ DE BOTIGUERS CONGRÉS-INDIANS

615 48 67 65

ASSOCIACIÓ DE FESTES INDIANS

666 62 78 18

COMISSIÓ DE FESTES DEL CONGRÉS

646 56 05 53

AJUNTAMENT DE BARCELONA (Gratuït)

010

CIVISME (Gratuït)

900 226 226

TMB Queixes (Gratuït)

900 011 149

GENERALITAT DE CATALUNYA

012

GUÀRDIA URBANA

092

BOMBERS

080

SANITAT

061

CITES DNI

060

EMERGÈNCIES

112

Aquests dos últims números no deixen rastre a la
factura, si a la memòria del mòbil.

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

016

BULLYNG ESCOLAR

116111
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