Vine a l’AVV !
Ajuda’ns a fer
realitat un barri millor
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Benvolguts veïns i veïnes,
El 26 de maig del 2019 es van fer les eleccions municipals a la nostra ciutat.
Han passat 8 mesos i de moment hem parlat. Amb molt bona predisposició,
això sí. Volem inversió en el nostre barri, no paraules. Ens han quedat al
calaix temes importants que no s’han resolt com la urbanització de l’illa del
canòdrom (la reforma de la plaça, el pavelló esportiu..). No sabem com anirà
el pla d’inversions ni quines millores podrem tenir de les que demanem...
Volem fets, no paraules.
Ara s’ha obert un procés de participació ciutadana per concretar els Plans
d’Actuació de Districte (PAD) i decidir una part de les inversions municipals
als districtes DECIDIM.BARCELONA (els pressupostos participatius). Tothom
que vulgui proposar projectes pel seu barri ho pot fer a través d’aquesta
plataforma. L’Ajuntament ha reservat 75 M pels districtes; el districte de Sant
Andreu disposarà de 7’5M pels seus barris. Hi ha un calendari de recollida i
votació de projectes que s’allarga fins el juny (6 mesos més).
En fi, tot plegat molt bé (participació, consens i diàleg) però... en quin
moment del mandat es començaran a fer millores? Quants diners ens tocarà
al Congrés- Indians? Quins tipus de projectes de barri s’aprovaran?
Nosaltres, com associació de veïns i veïnes del Congrés-Indians, en tenim
uns quants i, com deia, pendents de l’anterior mandat (alguns de fa mes de
deu anys). Són projectes consensuats i recollits de veïns i veïnes, peticions
de millora del barri que hem de valorar en el seu conjunt i defensar-los per
tothom. Per que el Congrés-Indians som tots, no només som del carrer on
vivim, sinó que estem en un barri increïble del qual en gaudim plegats.
En aquest butlletí trobareu les nostres demandes. Les trobareu penjades en
la plataforma decidim. Barcelona. Us animem a participar i votar-les. Esperem
que aquest procés de participació compleixi expectatives i que tots els barris
per un igual sortim beneficiats... Ja veurem!
TREBALLANT PLEGATS, SUMEM ESFORÇOS. JUNTS FEM BARRI!
Betlem Ayúcar. Presidenta AVV Congrés- lndians
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(RGPD) que és en vigor des del 25 de maig de
2018. Per fer-ho us podeu adreçar a l’Avv per
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Assemblea anual A.V.V.
El passat 13 de febrer hem celebrat l’assemblea anual, en
aquesta ocasió hem fet primer assemblea extraordinària
en la que hem ratificat la junta pels propers quatre anys,
també hem explicat la necessitat d’accedir al certificat
digital de la entitat per fer els tràmits administratius amb
l’ajuntament. Expliquem el canvi en el logo, donat que
hem pres la decisió d’anomenar-nos Associació de veïns i
veïnes del Congrés Indians.
A continuació en l’assemblea ordinària i seguint l’ordre del
dia hem fet lectura de l’acta de l’anterior assemblea, del
nombre de socis actuals, (en son 316, amb 58 baixes i 52
altes durant l’any 2019), insistint en la necessitat de seguir
augmentant el nombre pel que suposa el suport cara
l’administració i per mantenir el nivell de despesa i previsió
actuals. Tot seguit hem passat a explicar l’estat de comptes
del any 2019 i el pressupost d’ingressos i despeses del any
2020, que s’han aprovat per unanimitat. En el següent
punt expliquem la dissolució de la coordinadora d’entitats
i la creació de la vocalia de festes de l’avv. Per acabar la

Diada de la Gent Gran
El 14 de març 2020, dissabte, a les 18 h, se celebrarà
l’Homenatge a la Gent Gran del nostre barri.
L’Associació de Veïns Congrés-Indians us convida que
vingueu a gaudir d’una obra de teatre molt divertida.
Enguany es pot reservar entrada a partir del dia 27 de
febrer, a la recepció de Can Clariana.
És convenient fer reserva, ja que l’aforament és reduït
i no volem que es quedi ningú sense poder entrar, el
mateix dia.
Com sempre, és gratuït.
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presidenta fa una valoració de la feina feta i passa a explicar
les prioritats de l’avv per aquest any. En l’apartat de precs
i preguntes, parlem de la plaça del congrés, el carril BICI i
de la reforma de Cardenal Tedeschini.

Medalla d’Honor
El passat 26 d’octubre al saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona, la nostra presidenta Betlem Ayucar, va rebre de ma
de l’Alcaldessa de Barcelona. Ada Colau la Medalla d’Honor de Barcelona concedida a l’Avv Congrés Indians pels seus 50
anys de trajectòria veïnal. Conclou així l’any de celebració i ens alegrem poder compartir-ho amb vosaltres.

Al Saló de Cent

Equip actual

Guardó

Us convidem però aquest any 2020 el proper 20 de març a les 18.00h a assistir a l’entrega del reconeixement al soci i/o
sòcia que porta amb nosaltres 50 anys donant suport a la feina. (entrades limitades per qüestió d’espai).

Noves Vocalíes
Vocalia de Festes de l’A.V.V. Congrés-Indians
Aquest any 2020 i amb la voluntat de fer créixer la
participació de veïns i veïnes en les activitats de
l’Associació, posem en marxa la Vocalia de Festes de
l’A.V.V. Congrés-Indians. Aquesta vocalia respon a la
necessitat d’aglutinar els esforços personals i materials
necessaris per organitzar activitats festives al barri de
Congrés-Indians, especialment la Cavalcada de Reis i la
Rua de Carnestoltes. Tradicionalment, aquestes activitats
les organitzava la Coordinadora d’Entitats CongrésIndians, però al llarg dels seus anys de funcionament es
va fer evident la necessitat de sumar esforços per tal de
millorar en els aspectes funcionals i administratius, és per
això que es decideix la dissolució de la Coordinadora
d’Entitats i que les activitats que venia desenvolupant ho
facin ara des d’aquesta Vocalia de l’Avv.
Aquesta darrera edició de la Cavalcada de Reis 2020, ha
estat organitzada per la nova vocalia amb una amplia
participació d’entitats del barri i, a l’hora de tancar aquest
butlletí, ja estem treballant en l’organització de la Rua de
Carnestoltes 2020, amb moltes i noves idees per fer-la més
lúdica i atractiva.
Neix doncs una vocalia més a l’Associació de veïnes i veïns
del Congrés Indians oberta a la participació de tothom,
persones i entitats, per consolidar activitats festives de

tradició i participació que donen un segell d’identitat
pròpia al nostre barri.
Vocalia de Capacitats Diferents
Us volem presentar aquí els primers treballs del que
augurem una vocalia forta i necessària. La Vocalia de
Capacitats Diferents de l’AVV Congres Indians.
El passat 20 de Gener es va du a terme la primera reunió
amb els diferents responsables del Districte. Hi assistiren
en Jordi Gimeno Álvarez, Conseller de capacitats diferents,
na Mª Isabel Loscos Consellera del Barri Congrés Indians
i Comerç, en Joaquim Sabater representant Legal de
Osas, na Silvia Vila d’AREP, na Marta Boltó representant a
AFOCA i veïna, i en Joaquim Barris i Montserrat Quintana
de la vocalia de capacitats diferents de l’avv.
En aquesta primera reunió desprès de fer les presentacions
dels presents i les entitats, vàrem plantejar i debatre tres
temes que tots vàrem coincidir en posar damunt la taula:
Accés als Contenidors de reciclatge la implantació dels
semàfors sonors i l’accés de les cadires de rodes i cotxets
de nens petits, als jocs infantils i les fonts de la plaça del
Congrés, i per finalitzar el tema de plataformes i rampes
d’accés al transport públic.
Des de l’Avv seguirem treballant per un barri mes accessible
per a tots, pots contactar amb aquesta vocalia al correu:
aavvcongresindians@gmail.com
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Petites OBRES
Hi ha espais que amb el temps hem d’adaptar a les possibilitats del nostre veïnat, l’accessibilitat es fa primordial en
aquests llocs, son espais que amb una mica de cura no malmetran l’estil però si que facilitarien l’accés a tota classe de
possibilitats. Tant mateix també amb el temps tenim problemes de seguretat en edificis que requereixen una redefinició
de l’arquitectura del barri. En posem uns exemples.

La Plaça del Dr. Modrego és una plaça que està situada a continuació de la plaça del Congrés entre els carrers de Felip II
i Alexandre Galí. Ja fa molt temps que demanem una reforma integral, doncs ja és va construir malament des del primer
moment que es va fer el pàrquing a sota. És una plaça de terra molt utilitzada per la mainada, i amb un petit espai per a
nens mes menuts. Doncs el que demanem des d’aquí en aquesta reforma, és que es tregui el pendent per deixar de patir
per l’arrossegament de la sorra cap a la vorera de felip II i cap al carrer, que s’ampliï i mantingui de manera periòdica la
zona infantil i que s’hi afegeixi una font, tant mateix demanem per seguretat, que s’hi posi una tanca i arregli el parterre
que dona al carrer Alexandre Galí. Aquesta és una demanda recurrent dels usuaris. Afegim unes fotografies que denoten
l’abandonament de la plaça.

La venda de “Lo Cireral”, una finca de Sant Andreu de Palomar
El nostre barri, el Congrés i els Indians, es troba en terres del que havia estat terme municipal de l’antic municipi de
Sant Andreu de Palomar. Aquest municipi, que va ser agregat a Barcelona el 1897, té els seus orígens al segle X en un
document de permuta d’unes terres en un lloc nomenat palumbarii (Palomar, en llatí). En documents del segle XI, ja
trobem referències a Sant Andreu, la qual cosa donarà lloc al nom definitiu. El municipi constava d’un nucli urbà, actual
barri de Sant Andreu de Palomar, i d’un terme municipal que anava des del Besòs, la serra de Collserola i Montcada i
Reixac, al nord, al municipi de Sant Martí de Provençals, al sud. Es tracta d’una extensió força considerable en la qual s’hi
han pogut inventariar més de cent vint masies. En concret, les terres que actualment conformen el nostre barri estaven
situades a la perifèria del terme, a tocar del terme de Sant Martí. Can Berdura, Can Sabadell, Can Aucellàs o Can Ros, són
algunes de les masies que conformaven aquest territori.
Algunes d’aquestes masies tenen origen medieval, però és a partir dels segles XV i XVI, amb la recuperació de la crisi de
la baixa edat mitjana, durant la qual la pesta negra va fer autèntics estralls, i la generalització dels contractes de parceria
i d’emfiteusi, que aquest tipus d’explotació agrària té un gran desenvolupament. Aquest fenomen te lloc a tot Catalunya
i, és clar, a Sant Andreu també. Això va lligat, lògicament, a l’existència d’un mercat de compra i venda de terres, que fan
que les masies augmentin o disminueixin en extensió, segons el cas.
El pergamí del segle XV que, recentment, ha estat donat al Districte, és una mostra de les transaccions d’aquest tipus
que es van dur a terme en aquest període. El document, un dels més antics que es conserven de l’antic poble de Sant
Andreu, fa referencia a la venda que Berenguer Bartolomé de Canyelles, prevere perpetu de la parròquia de Sant Andreu
de Palomar, d’un tros de terra a Raimundo Tolrà, per 66 monedes de Barcelona, unitat monetària que en aquella època
era la de referència al Principat de Catalunya. De la transacció en va donar fe el notari Raphaelis de Brugia amb data 26
de novembre de 1426. Com a curiositat cal dir que el nom de la finca era “Lo Cireral”, segurament perquè era un camp
de cirerers.
Aquest document es conserva a l’Arxiu Municipal de Sant Andreu on està sent restaurat. Un cop hagi acabat aquest
procés, podrà ser consultat in situ o en línia. Sens dubte, és un altre testimoni escrit del passat rural i agrícola de l’antic
poble de Sant Andreu de Palomar, de vital importància per comprendre el nostre passat.
Arxiu Històric Congrés-Indians
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El comerç del nostre Barri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

A.C.A. Del blau al grog
C/Alexandre Galí, 17-19
Aire condicionat Llurba
Barri Congres-Indians
Associació llibre solidari
C/Francesc Tarrega, 9
Bar Can Pere			
C/Felip II, 200
Bar granja La Mel		
Plaça Congres, 14
Berbell Esteticien		
C/Felip II, 191
Clínica dental Arjudent
C/Felip II, 182-184 Bjs
Comprar casa Hiperfincas
C/Garcilaso, 166
Drogueria perfumeria Plumed C/Garcilaso, 144
El meu rebost		
C/Felip II, 172
Embotits L’esquiador		
Barri Congres-Indians
Escola de dança Spin		
Passatge del Ordi, 9
Escola infantil Picafort
C/Francesc Tarrega, 35-37
Escola Joan Roca		
Av. Meridiana, 243
Estanc i loteria Felip II
C/Felip II, 229
Farmacia M.J. Tolosa		
C/Acacies, 57
Farmacia Mª Antonia Jorba
C/Pardo, 4
Forn Enrich		
C/Francesc Tarrega, 29
Granja La Lluna		
Plaça Dr. Modrego, 3
Ke Korte perruquers		
C/Felip II, 165

Noticies UBCI

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

La parroquia			
C/Can Ros, 20
Manduca - Molsa		
C/Garcilaso, 191
Montse Durán, estética i teràpies C/Felip II, 213
Naturhouse			
C/Ramón albó, 62
Obrador de moviments
C/Felip II, 174
Perruquería Cisneros		
C/Alexandre Galí, 17
Perruqueria Graciano		
C/Ramón Albó, 78
Perruqueria iletnic		
C/Ramon Albó, 67-69
Perruqueria Mónica		
C/Manigua, 60,62
Peixateria Anita
C/Cardenal Tedechini, 47
Quin-Lord			
C/Felip II, 191
Shanbaya viajes		
C/Garcilaso, 175
Suministros Hortons		
C/Cep, 2
Tecnillar		
C/Alexandre Galí, 23, local 1
Tecnocasa Congrès-Sagrera C/Concepció Arenal, 126
The Butcher Society		
C/Felip II, 162
Tot animals			
Plaça Dr. Modrego, 4
Vermuts David
C/Concepció Arenal, 87
VIP’s			
C/Felip II, 185
Xavier Fruites i verdures
C/Felip II, 170

Participem en
accions socials
amb, “el cafè
solidari” i a
la festa de
carnaval
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DONES, Noves Referents!
món és masculina i masculinitzada perquè les persones que
es dediquen professionalment a l’art fixen el pensament
del seu temps, i fixen la història, no és banal, és important
que el pensament des de la ment femenina i el seu prisma
de la realitat contemporània, quedi també fixat a través
de l’art i la creació en la història de les nostres societats, si
volem que siguin més justes i igualitàries aquesta és una
necessitat irrenunciable.

Espai Jove Garcilaso com a plataforma de reflexió i
creació
L’Espai Jove Garcilaso es fa ressò de la balança de l’art
actual, visiblement escorada cap a la masculinitat, i la
posa sota la lupa per a que tots puguem reflexionar sobre
el fet que els homes artistes tenen molta més visibilitat i
ressò que les dones artistes en els circuïts professionals.
L’art és i ha estat sempre una manera de fer història,
perquè l’artista és capaç de retenir amb la seva disciplina
artística allò que passa al seu voltant, l’art és una manera
d’explicar l’actualitat de cada moment i fixar-la, però quan
ens aturem a mirar quines son les referències artístiques
del nostre segle XXI, descobrim que continuen essent
majoritàriament masculines, com ho van ser durant el segle
XX, el XIX i tots els anteriors fins arribar a la prehistòria.
Això vol dir que la història a través de l’art, igual que la
història acadèmica, ha estat i continua sent, escrita i
plasmada principalment per homes, la visió que tenim del

Per això enguany a l’Espai Jove Garcilaso apostem per les
veus femenines i joves de l’art, que n’hi ha moltes, i tenim
la satisfacció de poder oferir una programació artística,
exclusivament femenina, jove i reivindicativa la tarda
del dia 13 de març per commemorar el dia de la dona.
Grups de música conformats per dones, monologuistes,
dibuixantes, raperes i artistes en general, que ens serviran
per donar veu a les dones dalt dels escenaris, aquestes
artistes seran les protagonistes i poden esdevenir referents
per totes les persones joves del territori que s’apropin a
conèixer-les.
Reivindiquem les dones com a artistes i creadores i no
només com a muses inspiradores d’art i bellesa per a
artistes masculins. Reivindiquem les nostres dones artistes
i creadores, també com referents d’art, d’història, de
pensament i de vida.
Per això el 13 de març a les 18’00h, veniu i obriu les
orelles, els ulls i el cor per a compartir amb elles, amb les
nostres artistes joves, pensaments i sentiments, idees i
plantejaments, protestes i passions i la seva manera de
veure el nostre món.
Espai Jove Garcilaso

Mes espai per a VIANANTS
Per fi ja tenim vorera adient i aprofitable desprès d’una llarga reivindicació. Aquesta cantonada del Carrer Cienfuegos amb
Concepció Arenal tenia un pas indecent i de vegades inútil per poder passar amb comoditat per a tot el veïnatge, així
com per les persones amb mobilitat reduïda o senzillament adults amb cotxets de menuts. Poc a poc i amb perseverança
anem fent un barri millor.
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Consell de BARRI
CONSELL DE BARRI EXTRAORDINARI I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
El passat 19 de febrer es va convocar el consell per presentar la plataforma Decidim. Barcelona. La idea era generar
un debat i treballar per grups diferents propostes. Veïns i veïnes i entitats ens vam trobar i vam aportar què volíem pel
barri. Com us deia a l’editorial, l’associació vam presentar propostes pels pressupostos participatius que es van recolzar
en els grups de treball i es van concretar per posar-les a la plataforma. Cal saber de quin tipus de projecte parlem: son
rehabilitacions, reformes, millores d’espais i equipaments ja existents, nous equipaments petits, mobiliari urbà, zones
verdes... que han de tenir un pressupost mínim de 50.000 € i un màxim de 2M d’€. Us presentem aquestes demandes.
També us presentem les nostres prioritats del PAD (que se’n deriva del Pla d’Actuació Municipal- PAM, a nivell de ciutat).
PROPOSTES PER PLA D’ACTUACIO DE DISTRICTE (PAM)
•

Referent al Pla d’Equipaments del canòdrom: complir amb el compromís de la urbanització de l’illa del canòdrom
de manera definitiva:
-

Reforma de la plaça del canòdrom i construcció del pavelló esportiu (PAV 3). Presentats els estudis previs i
aprovats per les entitats de la Taula Canòdrom i districte. Demanem engegar els procésos de licitacions dels
projectes executius i obres.

-

CAP Congres amb un espai de magatzem per entitats a la cantonada Can Ros- Tedeschini (nou planteja		
ment per donar millor servei sanitari al barri, per col·lapse al CAP Maragall)

•

Recuperació de l’espai del C/Acàcies per ampliar els espais de l’IES Alzina i l’Escola Ferran i Clua (tal i com es 		
va acordar amb l’Ajuntament amb la construcció de l’edifici del nou Casal de barri i l’EB Manigua al 2003).

•

Impuls al comerç: estem treballant amb districte i UBCI per potenciar el petit comerç al barri i protegir els locals.
Línies d’actuació:
-

Impedir que es donin mes cèdules d’habitabilitat sense consens veïnal i
aconseguir locals de protecció oficial per a nous comerços.

-

Nou Pla d’usos.

-

Millora urbanística d’eixos comercials (plaça Congrés i Modrego, Felip II)

PROPOSTES PER PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
1.

Reformes integrals de carrers: Acàcies, Prats d’en Roquer i Alexandre Galí (illa de carrers de Congrés), Cardenal
Tedeschini (tram Pardo a Riera d’Horta), Francesc Tàrrega (tram Garcilaso a Maragall) i Campoflorido.

2.

Arranjament de Jordi de San Jordi I Plaça del Rom Cremat (zona infantil), que esta fet malbé i amb una problemàtica
concreta d’entrada de vehicles pesants.

3.

Plaça Dr Modrego: ampliar dels jocs a la zona infantil i posar font.

4.

Plaça del Congres: remodelació de la plaça per fer-la més endreçada i oberta al comerç i als veïns i veïnes,
mantenint l’espai polivalent per trobades d’activitats de barri com ara la festa major, trobada de comerciants i
d’artesania, la cavalcada, rua de carnestoltes... (per això demanem l’ampliació de jocs infantils en plaça Modrego).

5.

Reforma de zones verdes de Felip II (fins Concepció Arenal): modernització i remodelació dels parterres de Felip II,
treure arbustos per donar visibilitat a l’interior del triangle i condicionar els usos de la placeta Jardins de Villaclara i
fer accessibles a persones amb mobilitat reduïda i serveis les dues placetes de Felip II entre Plaça Congres i Arnau
d’Oms.

6.

Accessibilitat i mobilitat: Instal•lació de passos de vianants alçada de C/Cep i Sant Tarsici i fer arribar el 126 (bus de
districte a la plaça del Congres).

7.

Recuperar la memòria del Dr Ferran i Clua reformant i ampliant la placeta del Dr. Ferran i Cua fent el tram de C/
Acàcies com a via de servei i per vianants (fent el tomb de vehicles direcció centre per Garcilaso, igual que a Horta),
destacant la seva estàtua, i fent un cartell explicatiu de l’antic laboratori i masia (caseta Acàcies) i de la figura del
doctor i investigador.

8.

Restaurar la placa del refugi antiaeri de Pinar del Río.

9.

Bosquet Cardenal Tedeschini: Proposta per compartir nous usos (hort urbà, espai lúdic...) per l’EB la Morera i
l’Escola Sants Innocents.

10. Recuperació com a espai de serveis pel barri l’antic mercat del Congrés (entre Felip II, Riera d’Horta i Ramon Albó).
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MERIDIANA
L’ajuntament de Barcelona segueix en la
idea de transformació de la nostra ciutat, ara tornem a parlar de la Meridiana i
la seva remodelació, aquesta perdrà dos
carrils de cotxes i guanyarà 13000 metres
quadrats d’arbrat i plantes.
Aquesta fase arribarà fins al passeig de
Fabra i Puig i costarà 46,6 milions €.
Les obres s’iniciaran al setembre i està
previst que acabin al 2023.
Nosaltres l’AVV també hem participat en
les reunions de la taula de treball.

El barri PARTICIPA: REIS i CARNAVAL 2020

Com cada any ha estat un veritable esdeveniment l’arribada de Ses Magestats els Reis Mags d’Orient al nostre Barri,
podem destacar la gran participació en l’acompanyament de la cavalcada, cada vegada de mes entitats i també la gran
participació del veïnat, mainada i gen mes gran.
Això fa que any rere any hi hagi mes ganes de participar en el primer acte de festa de l’any, i és per això que ens hem de
felicitar.
Tot i així fem una crida a la participació i a la implicació en aquest esdeveniment que d’ara endavant es coordinarà des de
la Vocalia de Festes de l’AVV.
Tot hom que ho vulgui pot acostar-se a l’AVV en les hores d’atenció dilluns i dijous, sereu ben vinguts! o si ho preferiu,
podeu contactar amb nosaltres per correu: aavvcongresindians@gmail.com

El passat 22 de febrer varem fer una gran rua de carnaval amb participació d’entitats i veïns i veïnes en la festa que
consolida les ganes de passar-ho be fent BARRI.
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RACONS
Un barri singular que ho ha de tornar a ser. Al
carrer Can Ros, tenim un dels racons verds del
barri, aquells que conjuguen arquitectura i espai
verd tan característic del nostre barri, veieu aquí
un abans i un desprès d’aquest racó, entenem
que se l’hi ha de donar una nova vida desprès del
abandonament que pateix d’ençà que la palmera
va morir. No podem descuidar la riquesa que
representen pel nostre barri aquests racons.

Abans

Ara

Aquest espai verd requereix d’un manteniment gaire-bé constant que
cal seguir de manera adequada, els Jardins Massana, son un altre
racó singular del nostre barri, els arbres fan la seva vida, els hi hem de
facilitar l’espai per que sigui també nostre.

Tempesta GLÒRIA al nostre barri
La tempesta que ha afectat a tot Catalunya, país Valencià i les Illes, també ha fet estralls al nostre barri, sobre tot en la
caiguda d’arbres a Cardenal Tedeschini, Plaça del congrés, Plaça dels Indians, Carrer Felip II, Plaça de Ferran i Clua, Pas
de Sant Tarcici, Jardins Vèlia carrer Pardo.
Lamentem aquests inconvenients i destrosses que ja vàrem posar de manera immediata en mans de Parcs i Jardins per la
recuperació i plantació quant s’escaigui dels exemplars que s’hagin de substituir.
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Què és un CUAP?
•

Són centres d’urgències d’atenció primària (CUAP).

•

Obren les 24 hores, tots els dies de l’any, tot i que en alguns territoris estan oberts
12 hores.

•

A la majoria dels CUAP poden fer analítiques i radiografies. Resolen els problemes
de salut urgents de baixa i mitjana complexitat. L’atenció urgent es resol abans als
CUAP.

Nivells d’urgència:

1

Reanimació

Risc vital immediat

Els nivells 4 i 5 solen ser proble-

2

Emergència

Situació d’alt risc

3

Urgent

Necessitat de múltiples exploracions i estabilitat fisiològica

4

Menys urgent

Necessitat d’exploració i diagnòstic

5

No urgent

Visita que podria realitzar-se
amb cita prèvia o bé a urgències del CAP

mes de salut que no són una
urgència i que poden ser atesos
als centres d’atenció primària.

Recordeu que quan
tingueu una urgència
podeu:
•
•
•
•

Trucar al 061 CatSalut Respon.
Anar al vostre centre d’atenció primària (CAP), en el seu horari de funcionament.
Anar a un centre amb atenció continuada (CAP amb atenció continuada o CUAP), quan el vostre CAP estigui tancat.
Anar a les urgències dels hospitals només per a les atencions més greus.
CUAP Cotxeres

AV DELS QUINZE, 18-30, 08016 Barcelona - Telèfon 932438989

Jardins Vèlia. Hi ha solució?
No fa gaires mesos que s’ha fet l’obra que havia de
solucionar els problemes d’aquest espai, però com el
temps posa les coses al seu lloc, ara estem veient desprès
de la pluja que l’obra no ha resultat com es preveia, des
de l’avv ja portem temps també, gaire bé en acabar l’obra
que estem dient que esta mal feta, però cert és que no ens
fan gaire cas, segueixen sent uns jardins pels animals de
companyia i no pas el mes adequat per passejar i portar

1:

els nostres fills. És la solució tancar l’espai a l’espera d’una
solució general i contundent? No ho sabem, però el que
hi ha ara no pot continuar, el proper que si establirà, serà
el mosquit tigre, la paparra i altres insectes que tindran en
aquest espai el lloc propici.
Veieu aquí la evolució a l’interior de la zona infantil:

2:

A la rampa de baixada a una de les entrades

1:

12 · FEBRER 2020 · NÚM. 48

2:

Article d’OPINIÓ:

Els locals “abandonats” dels bancs ... i d’altres

Des de fa ja un munt d’anys no només moltes botigues
han tancat, desgraciadament, al barri sinó que també els
locals ocupats per entitats bancàries han deixat de tenir
activitat i ha estat abandonats, pràcticament, pels seus
propietaris que, en alguns casos son la pròpia entitat
bancaria i en altres particulars o societats.
El temps ha anat passant i el deteriorament manifest de
les seves façanes s’ha anat incrementant any darrera any
sense que la propietat tingués la més mínima intenció
d’ocupar-se del seu local i de fer-li un manteniment. En
altres paraules, els abandonen.
I parlem només de la façana perquè desconeixem l’estat
en que és troba el seu interior ja que, quan un local o
habitatge s’abandona i no té cap mena de manteniment
és sabut que el seu deteriorament avança a passos de
gegant. Sent per dit local on circulen els baixants de
la finca, tant d’aigües pluvials com d’aigües brutes o
fecals, en el cas que hi hagi alguna fuita o trencament
de la canonada, si ningú s’ocupa d’inspeccionar dit
local de tant en tant, els danys poden incrementar-se
ràpidament. Si hi ha un pati interior que ningú neteja,
per exemple, els embornals es taponen i quan plou
es formen autèntiques piscines causants d’humitats,
filtracions, males olors, mosquits, etc
Aquesta desídia per part del propietari propicia la
ocupació il·legal del local per part d’okupes o de famílies
sense sostre que, malauradament, en ocasions, generen
problemes amb el veïnat. En el millor dels casos i quan
“algú” avisa a la propietat de la ocupació del seu local,
envien a la policia per tal de desallotjar-los i a un manyà

per reparar i bloquejar la porta rebentada.
Hi ha casos en els quals “s’enganxen” a l’electricitat
de l’escala de veïns i / o manipulen el comptador de
l’aigua ocasionant una sèrie de despeses injustificables
a la comunitat de propietaris i, malauradament, ha de
passar molt temps perquè la lenta justícia consenteixi a
desallotjar-los.
Però no acaben aquí els inconvenients, les seves portes
i finestres queden a mercè d’aquests “suposats” artistes
que, a l’igual que els gossos orinen per marcar el seu
territori, deixen la seva signatura plasmada creient-se ser
el súmmum de la qualitat artística quan, en realitat, el
que fan és embrutar i enlletgir els baixos de les finques.
La qüestió és: no hi ha res ni ningú, a nivell d’Ajuntament
i de propietaris de les finques, que puguin exigir i
forçar els propietaris dels locals perquè es realitzi un
manteniment de conservació de les seves propietats? De
que serveixen campanyes de “Barcelona, posa’t guapa”,
per exemple, si després es consenteix que a les parets i
persianes de finques i locals es mantinguin durant anys
horroroses pintades ?.
Es regula la col·locació de rètols, banderoles, focus,
etc... a les façanes dels edificis i tant és que els pseudo
grafiters (aspirants a ser-ho però que el seu nivell artístic
no arriba) tinguin alguns baixos i persianes dels locals
de les finques fets un fàstic? No es comprèn, és una
incongruència total i absoluta.
Ajuntament, Propietaris, Comunitats de Veïns, si us
plau, POSEU-VOS LES PILES !!!

Ferran Sierra (Veï del barri)
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De Menorca a Barcelona
Jo vaig néixer a Menorca. Els records de la meva feliç
infantesa estan lligats al seu entorn natural, les cales
d’aigües cristal·lines envoltades de roca, arena blanca i
pins. Però aquesta visió idíl·lica s’esborrava any rere any
als mesos d’hivern i per a una adolescent amb ganes de
menjar-se el món es tornava un lloc petit, gris i avorrit,
quasi insuportable.
L’últim any d’institut vaig estudiar de valent. Tenia disset
anys i havia de demostrar que les meves motivacions per
anar a Barcelona a estudiar disseny gràfic eren fortes i
que faria l’impossible per guanyar-me aquell privilegi.
Finalment vaig convèncer els meus pares i a l’estiu vaig
treballar fregant plats per estalviar uns calers. El meu
somni de venir a Barcelona era ja quasi una realitat. Encara
recordo aquella emoció!
Dit i fet. Passat l’estiu vaig plantar-me a Barcelona i el
primer repte va ser buscar pis. Abans era més fàcil trobarne i tres dies després ja en tenia un de ben maco i dues
companyes per compartir-lo.
Els estudis m’anaven molt bé. Tot estava per descobrir...
Encara recordo com m’agafava del braç de les companyes
de classe per anar dins del metro per por de perdre’m.
Elles reien... però eren molt maques i me les estimava
molt. De fet encara hi tinc amistat després de tants anys.

Aquesta època va ser un període d’immensa felicitat, de
festes, de locals de música electrònica, d’amics i amigues,
de caps de setmana d’excursions i de fer el que realment
volia. Però també vaig tenir moments dolents. Enyorava
els meus pares, els germans, l’àvia i les amigues de la
infantesa. Encara penso que vaig viure molt poc temps
amb la meva família, només divuit anys. La meva germana
petita tenia vuit anys quan vaig partir. Sentia que estava
molt lluny d’ells i perdia moments que no tornarien.
Veure’ls sovint no era senzill.
També enyorava el formatge i les ensaïmades, els dinars
casolans de la mare, substituïts ara per amanides amb
arròs bullit i macarrons amb tomàquet.
A l’últim any de carrera, vaig entrar com a becària en una
revista, per dissenyar publicitat. Més tard em van oferir
un contracte indefinit i arribat aquest punt no vaig dubtar
a acceptar-lo per quedar-me definitivament a Barcelona.
Encara quedaven moltes coses per viure.
Des de llavors tot ha canviat molt. La ciutat, les motivacions,
la família, la feina i jo mateixa. Però puc dir que soc com
soc gràcies a tot el que he viscut aquí.
Núria Barranco
Alumna del curs de Suficiència 3 a la
Delegació de Sant Andreu del CNL de Barcelona

La FAVB i l’eliminació de l’amiant de la nostra ciutat
El passat 5 de febrer es va celebrar a la seu de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) la reunió mensual
que treballa a favor de l’eliminació de l’amiant a Barcelona.
Vam assistir unes 20 persones provinents de diferents associacions de veïns i veïnes de l’àrea metropolitana, jubilats de
l’empresa Macosa-Alstom, representants sindicals del Metro i pares de l’escola 9Graons de Barcelona.
Aquesta comissió s’està reunint un cop al mes per posar en comú informació i mesures de pressió per tal que l’Ajuntament
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya posin en marxa protocols, legislació i recursos per a la retirada segura d’un
material molt utilitzat fins la dècada dels anys 90 per la seva propietat aïllant de la calor i el foc en la construcció, fabricació
naval i ferroviària entre moltes d’altres utilitats.
El problema és que aquest material es degrada amb el pas del temps i les seves fibres arriben als pulmons de les persones
amb capacitat de causar malalties greus com el càncer de pulmó, el mesotelioma i la asbestosis que és un tipus de fibrosis
pulmonar.
Per tant, totes les persones assistents vam estar d’acord que és un problema de Salut Pública i no s’ha de permetre que
es tracti únicament en l’àmbit de la Salut Laboral.
Miguel Moreno, representant del Grup de jubilats Macosa-Alstom afectats per l’amiant, ens informa sobre l’ACORD
GOV/149/2019, de 22 d’octubre, pel qual es crea la Comissió per a l’Eradicació de l’Amiant a Catalunya (CEAC) i per
l’impuls d’un Pla nacional per a l’eradicació de l’amiant a Catalunya.
En aquesta comissió política, CEAC, estan representades diferents Conselleries de la Generalitat i també estan com a
convidada, entre d’altres, la Plataforma de jubilats de Macosa-Alstom.
Una Comissió Tècnica haurà d’elaborar un Pla per a què entre 2028-2032 s’elimini tot l’amiant de tota Catalunya i també
s’ha estipulat que en el termini de 3 mesos Catalunya ha de tenir un Pla d’Urgència per a aplicar en 2020-2021. Tots dos
objectius són tan ambiciosos que molts assistents van mostrar obertament la seva desconfiança.
Per la nostra part, l’AVV de Congrés i Indians continuarem elaborant un cens que reculli la ubicació de teulades d’Uralita
que puguin haver-hi en els nostres patis interiors. Us animem a venir al primer pis de Can Clariana per a compartir aquesta
informació que ens interessa a tothom.
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Foto DENÚNCIA
Portem al butlletí dues noticies de la premsa de fa pocs
dies.
“Barcelona vol expulsar les motos de la vorera: multes i
menys espai”.
Reforç dels controls de la GU, les motos mal aparcades
s’exposen a multes fins a 100€.

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

“Girona multarà els amos de gos que no netegin l’orina”.
Preveu sancions fins a 1500€

Per molt que ens hi esforcem, sempre resulta mes còmode
posar la moto ocupant espai per vianants, o fer amb als
gossos allò que no cal. Des de l’avv ens esforcem en redefinir
espais per millorar la convivència, però no podem fer res
contra la manca de civisme, doncs és una opció personal
per la millora del conjunt. No podem anar sempre a cop de
basto!.

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

Sobre L’Article d’Opinió......
Si vols escriure al butlletí ho pots fer enviant-ho a:
aavvcongresindians@gmail.com
Els autors han de fer constar nom i cognoms, adreça
electrònica, telèfon i DNI.
Ens reservem el dret de resumir-lo si te mes de 1000
caràcters.
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