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EDITORIAL N.39    MAIG 2017

Comencem una nova etapa a l’associació de veïns, no tant per que tinguem 
discontinuïtat en el nostre treball sinó per que la nova etapa és per estrenar un 
nou equipament al BARRI, que també serà la nova seu de l’AV Congrés-Indians. 
És en aquest context que hem d’agrair, en primer lloc, als socis de l’associació 
de veïns per la seva generositat i altura de mires en les seves decisions, sense 
aquestes avui no seriem en aquesta etapa. També volem agrair el treball fet per 
les entitats i persones que directament s’han involucrat en el projecte de gestió. 
Queda feina per fer encara, d’aquesta que no es veu però que donarà l’últim 
impuls a la inauguració del Centre Cívic Can Clariana Cultural.
Tot i que això ens ha portat un treball ben bé de sis anys de treball 2011-2017,  no 
hem defugit de la nostra responsabilitat i treball en les qüestions del nostre barri.  
Hem continuat treballant per a què els nostres carrers i places estiguin en bones 
condicions i per gaudir-ne en el seu conjunt; hem treballat en els equipaments 
que estan per engegar, com la nova escola bressol al canòdrom prevista pel curs 
18/19 i tenir el projecte executiu definitiu del que serà el poliesportiu del barri; i 
tant mateix aquest estiu tindrem un retorn esperat del edifici del canòdrom, la 
utilització de les grades i una modificació de la plaça.
Un treball silenciós però constant amb la guàrdia urbana i mossos per la seguretat 
al nostre barri;  amb Parcs i Jardins per les zones verdes o fent un seguiment amb 
BCN Neta de la neteja del barri. Amb el districte el diàleg és constant per molts 
temes que sempre estan al cua: reformes de carrers, aparcament i àrea verda, 
reforç del comerç de proximitat
No tot està fet, tenim encara reptes importants. Últimament, la lluita veïnal la 
tenim enfocada en la mala solució que TMB dona al transport del nostre barri 
amb l’ eliminació del 20. 
I com veieu en aquest nou butlletí, intentem millorar sempre per estar ben  
comunicats amb el barri. Ampliem la informació i donem un caire més de revista. 
Per això aquest número s’ha endarrerit. 
Esperem que us agradi!

Betlem Ayúcar

        

    

      

Entitat adherida
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El barri
Al Barri del Congrés Indians, hi viuen 
unes 14.148 persones, el 0,879% de 
població de Barcelona, i un 9,604% 
de la població del districte de Sant 
Andreu. Podríem dir que és un dels 
barris més joves del districte. Congrés- 
Indians neix oficialment a partir de la 
mesura de govern La Barcelona dels 
barris, aprovada el 2006, sobre la nova 

delimitació i denominació dels 
barris de la ciutat, és a partir 
d’aquí que l’associació de veïns 
canvia el seu nom per tal de 
fer oficial la representativitat 
dels dos barris. Cal entendre, 
que el naixement i la història 
d’Indians i del Congrés Eucarístic 
són diferents, i això comporta  
identitats diferents  que cal 
conèixer  i respectar sorgint un 
nou barri amb particularitats. 

L’Associació de Veïns de Congrés- 
Indians té un important arrelament 
al barri des del punt de vista històric. 
Els seus orígens els trobem a finals 
dels anys seixanta quan en alguns 
edificis del Congrés va haver-hi 
problemes amb les teulades i les 
canonades aèries. Mentre que el 
Patronat mantenia que els veïns, com 
a futurs propietaris dels pisos, havien 
de fer-se càrrec de la reparació dels 
desperfectes, els veïns no hi estaven 
d’acord perquè no disposaven de 
cap contracte de propietat dels 
pisos. Aquesta situació va portar a la 
fundació de la Asociación de Vecinos 
VCE-Can Ros el 27 d’abril de 1969. Al 
contrari que en altres associacions 
creades a l’època, la del Congrés es va 
dedicar més a les qüestions referides 
als temes legals dels habitatges que 
a reivindicar equipaments, cosa que 

LA TRANSFORMACIÓ 
D’UN EQUIPAMENT
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pot semblar lògica a causa del disseny 
urbanístic del barri.

El local de l’associació
El local de l’associació havia de ser el 
cinema del barri, però la construcció 
del Cine Diamante (actualment 
reconvertit en un centre comercial), 
va fer que es descartés aquesta 
funció. Finalment va esdevenir un 
centre social per les famílies joves 
que compraven un pis del barri. Un 
barri on hi hagués cinema, teatre.... 
D’aquí la seva típica arquitectura i la 
promoció del teatre que va adoptar la 
seva raó de ser.  

En un moment donat els associats 
decideixen comprar al bisbat 
aquest local amb una aportació 
extraordinària dels socis, aquesta 
compra va tenir el cost de quasi 2 
milions de pessetes de l’època, per 
tant un gran esforç per part dels 
associats; d’ençà fins l’inici de les 
obres de condicionament i reforma, 
hem lluitat per mantenir el nostre 
local actiu tot i la dificultat logística 
que tot aquest procés comporta.Ja en 
els darrers anys, va arribar el moment 
que, davant l’envelliment del local i 
l’adaptació de l’estructura de l’edifici 
a noves normatives, va ser impossible 
mantenir-ho per falta de recursos. 

Aleshores va ser quan ens vam 
plantejar fer una cessió del local a 
l’Ajuntament de Barcelona regulat 
per un conveni de cessió gratuïta. 
Un conveni amb els objectius 
principals de no perdre el local social 
i històric al barri, i de que l’associació 
de veïns mantingués la seva seu 
social i, finalment, de declarar la 
nostra voluntat de gestionar el nou 
equipament al 50% amb l’ajuntament 
(així va quedar escrita la participació  
de membres de l’associació de veïns 
en un Consell d’Equipament).  

Després de moltes converses i 
negociacions es va arribar a un acord. 

I el 19 de Maig del 2011 es van 
signar les escriptures, aprovada 
la cessió gratuïta i el conveni 
regulador en la Comissió de 
Govern del 15 d’abril del 2011. Des 
de les hores hem iniciat un treball 
de col·laboració amb el districte 
de Sant Andreu pel manteniment 
actiu i social del local, i després, 
en el projecte de reforma fins a 
l’inici d’obres i, actualment, en el 
seguiment de les obres. 

El nou Equipament
Des del moment de la cessió del 
local a l’Ajuntament de Barcelona 
al maig del 2011, la intenció de 
la nostra entitat, l’av, ha estat 
implicar-se en la gestió cívica 
ciutadana del nou equipament, 
és per això que ens posem a 
treballar en el projecte de gestió. 
També des de l’inici del projecte 
d’obra de condicionament, i 
d’acord amb l’article 34 de la 
Carta Municipal de Barcelona 
així com també amb l’article 
12 de les Normes Reguladores 
de Participació Ciutadana, hem 
fet un seguiment directe amb 
l’equip d’arquitectes participant 
de tots els avenços i millora de la 
reforma.

Amb la participació hem 
aconseguit dur a terme 
aquelles petites qüestions que 
podien quedar fora de la gran 
remodelació, en la distribució 
i equip de les sales, sala teatre, 
vestíbul, etc. Hem aprofitat per 
donar un nou aire a l’entorn, 
plaça i baixos dels edificis que 
l’envolten.

Ha estat una experiència 
formidable, però sempre amb 
una finalitat, tenir un bon 
projecte de barri. A hores d’ara 
ja som a la fase final, després 
d’haver presentat el projecte de 
gestió.
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El projecte
Els anys de trajectòria associativa 
ens dóna l’experiència i la visió social 
i cultural del barri. Les persones que 
estem a l’Associació de Veïns Congrés-
Indians tenim una vocació vers els 
valors socials de convivència i de 
democràcia, una manera de treballar 
desinteressada i voluntària pel nostre 
entorn. Som doncs una manera de 
“pensar i fer” i per això forma part 
del nostre ideari la convicció que tots 
i totes hem de ser partícips actius del 
nostre entorn social i públic. 

Som una entitat sense ànim de lucre. 
Així doncs, el nostre funcionament es 
basa en  els criteris de transparència, 
participació i democràcia. Fomentem 
la participació veïnal en la vida 
del barri i respectem i entenem la 
pluralitat del territori.

La seva programació base, i 
conseqüència de la tipologia del 
local, serà d’activitats i espectacles 
referents al teatre, a la música, a la 
dansa, al circ, a les audiovisuals (tan 
amateurs com semi professionals). 
Formarà part de la xarxa de Centres 
Cívics  i complementarà a altres 
equipaments del districte i de la ciutat 
en la utilització de l’espai polivalent i 
en l’activitat de caire formador 

en les diverses matèries de les arts 
escèniques.

Per tant, s’estableix un  treball en 
xarxa de les entitats i el veïnat, 
orientat a la promoció de la cultura, la 
creació i l’associacionisme, fomentant  
la participació i la corresponsabilitat 
social com a raons de ser del seu 
funcionament.   

El seu nom
Centre Cívic Can Clariana “Cultural”, 
reforçant la paraula “cultural”, és per 
què valorem el seu funcionament 
com un espai de trobada amb la 
intenció de fer-ho servir com a 
mitjà per a la difusió de diferents 
expressions artístiques, filosòfiques 
i educatives, i que promou la cultura 
entre els seus habitants i fomenta 
la seva participació. Volem un canvi 
en el barri reforçant una cultura de 
proximitat amb entitats i veïnat. Cal 
posar en valor la “cultura dels barris” 
i “l’equilibri territorial”. Serà un centre 
cívic i cultural, en el seu més ampli 
concepte. I per què Can Clariana? Hem 
volgut recuperar el nom d’una masia 
del barri que va desaparèixer als 
anys 50. Estava ubicada a Concepció 
Arenal, entre Tedeschini i Riera 
d’Horta.

La gestió
Entenem i apostem per la Gestió Cívica 
Ciutadana. Aquest tipus de gestió 
implica que una entitat sense ànim 
de lucre del territori o barri, com ara 
nosaltres, gestiona un equipament 
municipal a través d’una subvenció 
anual de diners. La supervisió del 
projecte i la contractació d’un equip 
tècnic professional que treballarà en 
el local serà part de la nostra feina. 
Segons la normativa de la Gestió 
Cívica d’equipaments, publicada en 
el BOPB del 23 d’abril del 2015,  el marc 
legal i executiu és molt clar. La gestió 
cívica és un servei públic que genera 
un valor afegit en el seu entorn per 
que és un projecte de cohesió social, 
que parteix de les necessitats de 
l’entorn. Es diu “ciutadana” per que és 
el veí i veïna qui participa directament 
en la seva gestió. 

En definitiva, Can Clariana Cultural 
serà un nou equipament al barri 
que recupera pel seu nom la nostra 
història, i amb uns objectius i 
metodologia de treball ben clara. Un 
nou edifici que esperem sigui un nou 
epicentre del barri. 

Betlem Ayúcar i Jesús Ribera
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Per al proper any, TMB acabarà 
d’implantar la nova xarxa ortogonal 
d’autobusos iniciada el 2012. 
Això suposarà una profunda 
reestructuració dels actuals serveis 
de transport públic de superfície per 
adaptar-los a les noves necessitats. 
Aquesta reformulació pretén que les 
línies d’autobús guanyin en eficàcia, 
eficiència i competitivitat per als 
usuaris. Entre els seus avantatges 
hi figura una millor lectura de les 
línies, màxima cobertura territorial, 
major freqüència de pas i velocitat 
comercial, menys temps de viatge, 
més proximitat, més capacitat, més 
connectivitat i menys contaminació. 
Altres avantatges serien la prioritat 
semafòrica, la presència de nous 
carril-bus, la implantació de parades 
dobles i la creació d’àrees d’intercanvi.

El projecte preveu un total de 
28 línies, 17 de verticals (mar-
muntanya i distintiu numèric V + 
número imparell), 8 horitzontals 
(Llobregat-Besòs i distintiu numèric 
H + número parell) i 3 diagonals 
(distintiu numèric D + número 
múltiple de 10). Això comportarà 
la desaparició de la gran majoria 
de línies urbanes convencionals 
fins ara existents, mentre que 
les supervivents es retallaran o 

modificaran l’itinerari per convertir-se 
en línies complementàries. També es 
mantindran els serveis de proximitat 
coneguts com a “Bus del Barri”.

No obstant, la implantació de la 
nova xarxa no ha quedat exempta 
de polèmica i de protestes per la 
desaparició de tantes línies. I el nostre 
barri no és pas una excepció, doncs 
entre d’altres accions es contempla 
la supressió definitiva de la línia 
20, retallada des de fa un any fins 
a l’avinguda de Roma. Per aquest 
motiu, la gran majoria de veïns i 
veïnes del Congrés-Indians s’hi oposa 
rotundament a aquesta acció per les 
incomoditats que suposarà en un 
indret poc dotat de transport públic 
i amb un important percentatge 
d’habitants de la tercera edat, inclosa 
la presència d’un col·lectiu amb 
discapacitats físiques i psíquiques.

Els serveis tècnics de TMB proposen 
com a alternatives l’establiment d’una 
nova línia de “Bus del Barri”, la 191, 
entre la plaça del Congrés i l’Hospital 
de Sant Pau (amb el mateix recorregut 
del 20 entre ambdós punts), 
desplaçar-se al passeig de Maragall o 
a l’avinguda Meridiana per accedir a 
d’altres línies d’autobús, o bé agafar 
la L5 de metro a l’estació “Congrés”. 

Totes aquestes opcions resulten 
incòmodes per a un barri com el nostre 
on hi ha un notable percentatge de 
població amb mobilitat limitada o 
reduïda. Per aquesta raó i perquè cal 
tenir en compte el benefici social, es 
demana el manteniment de la línia 
20, fins i tot, que recuperi el seu antic 
recorregut almenys fins el Paral·lel 
per la bona funció que acomplia i els 
avantatges que suposava, a més pels 
llocs d’interès que comunicava.

Una altra opció contemplada pel 
districte de Sant Andreu era desviar 
el recorregut de la línia 47 pel barri, 
un servei que comunica la plaça de 
Catalunya amb el barri de Canyelles 
i que preveu perllongar-se fins el 
passeig Marítim. La proposta, però, no 
satisfà al veïnat tot al•legant que els 
autobusos vindrien plens i no sabem 
la seva freqüència,  tal i com passa 
actualment amb la V27. Sota el lema “El 
20 no es toca” s’han fet mobilitzacions 
demanant la permanència de la línia 
d’autobús mentre no hi hagi una 
alternativa clara sobre la taula i en 
ferm que garanteixi, com a mínim, 
l’accés factible i eficient dels veïns 
i veïnes del Congrés-Indians al CAP 
Maragall, a les escoles i a l’Hospital de 
Sant Pau, i al centre de la ciutat.

Ricard Fernández i Valentí

LA NOVA XARXA ORTOGONAL

CNL de Barcelona

Delegació de Sant Andreu

Tel. 93 274 03 56, santandreu@cpnl.cat

• Matrícula continuada a cursos de català amb certificat 
oficial 

• Durant el mes de maig:

• Inscripció als cursos intensius d’estiu i informació del 
curs 2017/18

• Concurs “Si l’encertes l’endevines”: passeja pel centre 
de Sant Andreu i endevina les frases fetes de les 
il·lustracions exposades als aparadors dels comerços. 

   http://blogs.cpnl.cat/santandreu/
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Després de la passejada que vam tenir amb els  responsables 
de parcs i jardins per  indicar els problemes que tenim al 
barri, ja estem veient que es comencen a solucionar.

L’estany de la plaça del Congrés està molt bonic, amb 
l’aigua neta, el que no sabem si durarà gaire doncs hem de 
tenir en compte que els coloms els agrada molt banyar-se, i 
desprenen una grasseta.

Els coloms i els gossos al cap i a la fi són animalets, el que 
no podem entendre és que les persones siguin incíviques, 
que no respectin els jardins trepitjant la gespa, tirant  
papers a terra, caques de gos, per cert,  felicitem als amos 
que recullen les caques del seu gos, que afortunadament 
són molts.

La figura de la maternitat alguns inadaptats socials li han 
trencat la mà, quin mal ha fet pobreta?

Si us plau, siguem respectuosos i estimem el nostre 
barri.

Monserrat López

FOTODENÚNCIA

Telèfons d’InterèsPARCS I JARDINS

Nova piscina al barriI ara jo per on passo? I després ens queixem que la grúa 
passa molt pel barri. 

Aquests dos últims números no deixa 

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

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 
                               

93 351 39 53
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
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L’article del company Ricard Fernàndez 
d’aquest butlletí ja explica molt bé la 
situació que vivim amb l’eliminació del 
20. Però volem refermar, que des de 
la reunió veïnal amb Mobilitat i TMB 
a l’Agrupació Congrés el passat 23 
de febrer el diàleg ha continuat i està 
donant els seus fruits. 

La seva proposta inicial s’anomenaria 
bus 191, amb inici i final a la Plaça del 
Congrés donant la volta per l’Hospital 
de Sant Pau, la freqüència seria de cada 
30 minuts i el vehicle dels grans. Per 
altre costat la desviació del D50 o la 
del 47 de Passeig Maragall per Felip II 
no es contempla per que amb aquesta 
desviació es perdria la freqüència de 
pas que hi ha programada per aquestes 
línies. Per tant, aquesta proposta que és 
l’única solució era insuficient. 

El passat 21 d’abril vam tenir reunió 
amb la regidora de mobilitat, 
Mercedes Vidal, i el gerent adjunt 
d’Infraestructures, Manuel Valdés, i 
els seus equips respectius i amb el 
Conseller de barri, Felipe López. La 
nostra postura davant la seva proposta 
seguia sent el manteniment dels serveis 
sanitaris i la connexió amb la ciutat. En 
aquesta reunió, després de presentar-
nos un estudi de mobilitat en el barri, 
es van mostrar sensibles a les nostres 

demandes amb el compromís de donar 
resposta a les necessitats.

El 29 d’abril, se’ns va confirmar que la 
freqüència de pas del  191 augmenta 
cada 15 minuts amb dos vehicles grans. 
Ara ja tenim assegurat que quan es 
tregui el 20 la propera tardor tindrem 
la connexió garantida amb els serveis 
sanitaris. És un guany.  Ara s’obre el 
temps de negociar el pas del D50 pel 
barri (que no es posarà fins a la tardor 
del 2018). Respecte aquest, creiem 
que no suposaria un gran increment 
de temps de trajecte a l’itinerari actual 
proposat per Passeig Maragall i Ramon 
Albó. Per nosaltres també es important 
la connexió amb la ciutat.

El problema real, i que des de l’inici 
l’associació de veïns hem repetit, es que 
la implementació de la xarxa ortogonal 
iniciada el 2012 ja tenia un dèficit: 
no hi ha prou vehicles per cobrir les 
expectatives, ni de freqüència de pas  

ni de capacitat per usuaris. Això passa 
amb la V27, en la que hem demanat un 
reforç per que en el trajecte, la gent que 
espera a les parades, no pot pujar al bus 
de tant ple que arriba: els volem dobles i 
que passin cada 5- 8 minuts. També s’ha 
quedat insuficient. 

Des de l’associació de veïns seguim 
treballant per la mobilitat del nostre 
barri: reivindiquem l’accessibilitat 
al transbordament de la línia 4 i 5 de 
Maragall, la futura D50 i el reforç de la 
V27. 

Les reunions amb TMB i Mobilitat 
continuaran i no defallirem fins a tenir 
millors solucions. Sense aquestes 
negociacions i les mobilitzacions en les 
quals molts heu participat el 20 s’hagués 
eliminat i ara no tindríem res. Gràcies a 
tots els que esteu al nostre costat. Cal la 
força del barri.  Junts fem barri!

Betlem Ayúcar

Ja fa uns quants anys que des de l’Av estem demanant una solució per l’aparcament 
al nostre barri, en la foto només una mostra, dia 22/04/2017, vorera de Riera d’Horta 
entre C/Malgrat i C/ Velia, barri Congrés-Indians, fins a nou furgonetes aparcades, 
algunes amb el morro damunt la vorera. Només és un exemple del que s’ha convertit 
aquest barri i no és l’únic. Volem i demanem al Districte que es reguli l’aparcament, 
que es busquin solucions i sobretot no volem ser l’aparcament dels barris propers; 
volem una solució definitiva. Si aquesta solució passa per la implantació de l’àrea 
verda, no pot esperar més; es fa impossible circular, aparcar, o passar per segons 
quines voreres.

Jesús Ribera

ÀREA VERDA

LES NEGOCIACIONS DEL  20
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Com ja us venim informant fa temps, l’associació de veïns ha 
treballat per la utilització de les grades i la terrassa per part 
del veïnat en l’organització d’activitats.  Una manera d’obrir 
el canòdrom al barri. INCUBIO, l’empresa gestora del Parc de 
Recerca Creativa, sempre ha mostrat la seva disponibilitat 
per col·laborar i, finalment, s’ha pogut fer una proposta per 
la primavera i estiu d’aquest any.  

Des del districte de Sant Andreu presentaran un programa 
d’activitats bàsicament relacionades amb l’animació i difusió 
cultural a l’aire lliure, unes en dissabte al mati (animació 
infantil, tastets de ciència i tecnologia, jocs de taula, esports 
alternatius...),  i altres en divendres nit (cinema a la fresca). 
Totes les activitats amb caràcter gratuït. Aquest programa es 
treballarà conjuntament amb Institut de Cultura, INCUBIO, 
entitats de l’entorn i el propi districte.

Betlem Ayúcar 

Actualment, la Guàrdia Urbana compte amb el programa 
educatiu “La Guàrdia Urbana a les escoles” que s’ ofereix als 
centres educatius de la nostra ciutat.  El programa és una 
proposta didàctica per temes que s’exposa al professorat 
de cada cicle educatiu per tal d’elaborar el pla de treball 
més adient a les necessitats del centre escolar. En cadascun 
d’aquests temes es proposen activitats de reflexió, d’oferta 
d’informació o noves experiències i d’aplicació. Es tracten 
temes com les normes socials i la convivència, l’alcohol i la 
conducció, els perjudicis de la droga, l’accidentalitat...

Arran de les noves necessitats d’informació i de formació 
dels alumnes de les diferents etapes educatives, la Guàrdia 
Urbana ha reorientat la temàtica impartida tradicionalment 
pels agents d’Educació Viària, abordant noves matèries 
adaptades a cadascuna de les etapes educatives: 
• Assetjament escolar
• Violència de gènere
• Ús de les xarxes socials

S’ha crear un protocol que passa per dotar a la Policia 
Comunitària de cada Unitat Territorial (Guardia Urbana de 
Districte) de les competències en la investigació prèvia, 
abordatge i seguiment dels casos detectats, realitzant 
l’acompanyament de les víctimes en cadascun dels passos 
en què la GUB disposa de competència. Aquest sistema de 
cooperació entre departaments de GUB, en què existeixen 
procediment eficaços d’intercanvi d’informació, assegura 
que els menors víctimes d’assetjament i d’altres incidents 
de caire penal, rebin una assistència i assessorament que 
possibilita la denúncia del cas i el seu abordatge integral.

L’assetjament escolar

L’assetjament escolar es qualsevol forma de maltractament 
psicològic, verbal o físic produït entre escolars de forma 
reiterada en un llarg període de temps. També es pot 
donar el cas de fer ús d´internet, telèfon o videojocs entre 
menors per humiliar, agredir, difamar, insultar, amenaçar 
o desprestigiar companys/es o persones conegudes d úna 
edat semblant.

Les conseqüències de ĺ assetjament escolar per a la víctima 
que es repetidament objecte de burles, insults o agressions 
incideixen directament en el desenvolupament i maduració 
de la persona ( fracàs escolar, fòbia a ĺ escola, alt nivell 
d ánsietat, descens de ĺ autoestima, pèrdua de confiança 
en ell mateix, soledat, problemes psicològics com depressió 
inclús intents de suïcidi i, malauradament, en alguns casos 
suïcidis consumats).

Per part de La Guàrdia Urbana de Barcelona, als tallers que 
es realitzen a les escoles, es donen les següents pautes a 
seguir: 
• No han de respondre a les provocacions. 
• Han de demanar, amb educació, que deixin de molestar 

i li han de fer saber que es pot estar cometent un delicte. 
• Si l’assetgen han de guardar les probes. 
• Han d´informar a ĺ assetjador que si continua, 

denunciaran els fets. 
• Han d évitar situacions i llocs de risc: no arribar a  

l’enfrontament físic o verbal, no estar sol/a... 
• Sobretot que no ś ho callin i demanin ajuda ( pares, 

família, tutors, amics, policia...)
La detecció per part de la Guàrdia Urbana de possibles casos 
de bullying i ciberbullying en les xerrades que s’imparteixen 
en els centres escolars ha determinat la necessitat d’establir 
un procediment entre els diferents operadors que poden 
intervenir. És la comunitat educativa, supervisada per la 
Inspecció Educativa, el primer nivell de valoració i resolució 
del problema. La comunicació dels agents al centre i al 
Consorci ja crea un context d’alerta i de supervisió que en 
la majoria dels casos serà suficient per a valorar i resoldre la 
situació sense haver de fer més intervencions externes. 

En tot cas, en els casos amb indicis clars i greus, es podrà 
intervenir tambè en l’àmbit policial i judicial. La gravetat 
d’aquesta problemàtica obliga a actuar amb urgència per tal 
que el temps entre les diferents fases sigui el mínim possible. 

Servei d’Educació per a la Mobilitat Segura 
del Districte de Sant Andreu
Barcelona, 7 d’abril de 2017

FINALMENT EL CANÒDROM  S’OBRE AL BARRI  

LA GUÀRDIA URBANA A LES ESCOLES. ASSETJAMENT
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Aquesta escultura representa la Maternitat (1961) una figura 
en pedra que representa una mare amb el seu fill en braços. 
És obra de Jacinto Bustos Vasallo, escultor espanyol (1922-
1987). Va estudiar a l’Escola d’Arts i Oficis de Salamanca, i va 
treballar al taller de Francisco González Macías. Va ampliar 
els seus estudis amb beques a París i Roma. Posteriorment 
es va traslladar a Barcelona, on va treballar al taller de Josep 
Clarà fins a la defunció d’aquest el 1958. Entre 1957 i 1975 va 
realitzar diverses exposicions a la ciutat comtal. Signava les 
seves obres únicament com Vasallo.

El que volem destacar avui es l’estat lamentable de 
l’escultura degut a l’incivisme tot i que és representativa 
del nostre barri. Des de l’AV, en demanem la restauració i el 
respecte al patrimoni comú.

Jesús Ribera

A les grans ciutats, i sobretot a Barcelona, molts dels 
patis escolars s’obren enmig de celoberts, passatges i 
terrats de les comunitats de veïns. Malauradament, la 
concentració urbana i l’edificació en vertical, donen ben 
poques possibilitats a l’esbarjo a l’aire lliure amb arbres, 
sorrals i extensions de gespa verda. En el millor dels casos, 
els patis de les escoles esdevenen superfícies més o menys 
àmplies i més o menys dotades d’elements lúdics tals com 
cistelles de bàsquet, porteries, casetes de fusta i alguna què 
altra protecció per a prevenir cops i petits accidents. Cada 
centre educatiu, amb el suport conjunt de la gerència i de 
les famílies, equipa els seus espais de temps de lleure com 
bonament pot, més que no pas com voldria. El veïnat també 
s’adequa com pot o com vol  a les petites intromissions de 
la canalla, i en la majoria dels casos,  s’arriba  a l’entesa, 
coexistint amb ingènues trifulgues arran d’aparells de 
música que tenen el volum massa elevat, pilotes que 
espeteguen intensament, crits i renecs de poca volada. 
Les escoles tampoc ens escandalitzem amb la quantitat 
d’agulles d’estendre que cauen inevitablement, les fulles i 
paperots que el vent fa acumular entre portes i reixes i els 
mitjons i les calces que poden anar a parar al bell mig del pati 
i que no fan més que arrencar riallades entre els alumnes.  
Però més d’una vegada, el pati de la nostra escola se’ns ha 
omplert de vidres, de llaunes, de restes de menjar i deixalles, 
altament perilloses, a mans d’un infant.  Fins al punt, que 
la protecció dels adults i la neteja anticipada no han estat 
suficients per retirar tota mena de perill, i hem tingut greus 
ensurts i també desgraciats accidents que han acabat a 

l’hospital! I per aquest motiu, ens dirigim des d’aquesta 
columna, vers el veïnat de tots els barris perquè ens ajudin 
a vetllar perquè imperin el respecte i el civisme. Els matins, i 
en especial els dels dilluns, el personal docent  espera rebre 
els alumnes a les aules per poder encetar la jornada amb 
ànims i nous projectes educatius. La feina dels mestres, es 
pot diversificar del mil i una maneres per tal d’engrescar els 
nois i noies, pot prendre múltiples formes per desenvolupar 
el creixement personal, per vetllar i prevenir riscos dins i fora 
del centre; però en cap cas, la nostra feina hauria de passar 
per fer una acurada neteja dels nostres patis, rere actes 
vandàlics, incívics i totalment menyspreables. Adrecem 
doncs un clam a tots els veïns i veïnes perquè ens ajudin a 
mantenir els nostres patis nets i segurs. Ens hi dirigim amb la 
certesa de què, com qualsevol persona que s’estima la seva 
ciutat i la seva gent, vol el millor per a tothom. I amb aquesta 
consciència cívica preguem, per la seguretat dels nostres 
nens i nenes, que tot el veïnat hi col·labori vetllant i fent un 
bon ús dels espais comuns; i quan calgui, també denunciant 
els actes que puguin ocasionar-nos danys.

La comunitat educativa de l’escola d’Educació Especial 
Sants Innocents (edificis de Cardenal Tedeschini i carrer 
del Cep) vol fer una crida a la sensibilitat i complicitat dels 
veïns per evitar i eradicar aquests actes incívics que venim 
patint de manera repetida des de fa temps (vidres trencats, 
defecacions humanes...), que posen en perill la seguretat i la 
salut dels nostres alumnes.

Cònsol Cañeque
Directora Centre Educació Especial Sants Innocents

EL PATI DE L’ESCOLA

FIGURA DE LA MATERNITAT
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PERSONES GRANS, GRANS PERSONES - RADARS, és un projecte comunitari que comença fa 8 anys amb un diagnòstic 
compartit entre 20 entitats i serveis del territori, sobre la situació de la gent gran.   

OBJECTIUS:  Detecció de gent gran sola, per  millorar  la seva qualitat de vida
  Sensibilització i implicació de la comunitat.

Per assolir els objectius es desenvolupen 3 nivells de treball: 

TAULA DE DETECCIÓ

Un cop al mes, ens trobem per fer 
seguiment dels usuaris atesos, i donar 
resposta a noves deteccions.

En funció de la valoració de les 
necessitats en cada cas s’activa:

• Una TS referent a Serveis Socials

• La intervenció dels ambulatoris

• Un voluntari que el va veure 
setmanalment o en fa un 
seguiment telefònic

A aquesta reunió assistim: dues 
TS de Serveis Socials, les TS dels 
ambulatoris de Sagrera i Maragall i 
representants de totes les entitats 
que poden oferir voluntariat o recollir 
deteccions: Les Parròquies Crist Rei, 
Sant Joan Bosco i Pius Xè, el Casal de 
Gent Gran La Palmera, el Grup El Caliu, 
La Sagrera es Mou i Amics de la Gent 
Gran, i una referent de la Plataforma 
de Seguiment Telefònic ubicada al 
Casal de Gent Gran de Navas.

Des de l’inici s’han detectat 191 
persones grans en situació de 
vulnerabilitat i, actualment, hi 
ha 45 persones grans que tenen 
l’acompanyament d’alguna persona 
voluntària de les entitats.

SENSIBILITZACIÓ 

Actualment la tasca de sensibilització 
es fa:

• Des de cada una de les entitats, 
a les farmàcies i comerços de la 
zona

• Porta a Porta veïnal que fa Creu 
Roja

• Projecte de Sensibilització en 
el Bon Tracte a la Gent Gran, 
als instituts: Príncep de Viana, 
Ramón Llull, Joan Fuster, l’Alzina 
i al C.O. Don Bosco, amb la 
participació de 319 alumnes i 7 
persones grans.

GRUP MOTOR

El passat 5 d’abril, ens vàrem trobar 
en la desena reunió de Grup Motor, les 
20 entitats i serveis que vam iniciar el 
projecte per avaluar el que s’ha fet i 
fer noves propostes.

SERVEIS SOCIALS

Volem aprofitar per fer una crida al bon veïnatge i us animem a  incorporar-vos a la xarxa de voluntariat del barri. El 
projecte necessita persones compromeses que vulguin dedicar una petita part del seu temps.

Elisabeth Soler
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Al carrer Concepció Arenal hi ha un tram de vorera molt 
estreta, a la banda sud-oest de la intersecció amb el carrer 
Cienfuegos, que dificulta la mobilitat dels vianants, sobretot 
de les persones amb mobilitat reduïda. Cal tenir en compte 
que aquest és un punt transitat, per on hi passen famílies 
amb cotxets de nen petit, persones amb carros d’anar a 
comprar, gent gran amb bastó, nens amb patinets, etc.

La vorera té una amplada variable d’aproximadament d’1m, 
però en el punt més estret entre façana i barana és de 0,7m, 
amplada que no compleix la normativa d’accessibilitat. 
A més a més l’amplada de la vorera queda reduïda per 
diferents obstacles, com el semàfor o el graó de l’entrada 
de la finca al número 107, on queda una amplada lliure 
de pas d’aproximadament 0,8m, que tampoc compleix la 
normativa d’accessibilitat.

A curt termini es proposa ampliar la vorera amb actuacions 
de baix cost, guanyant l’espai de la fila d’estacionament en 
aquest tram, com ja s’ha fet en altres punts del barri, com és 
el cas del carrer Cardenal Tedeschini.

Es proposa eliminar 3 places d’estacionament i traslladar 
la barana existent a la calçada, entre la fila actual 
d’aparcament i el carril de circulació. Així, caldria senyalitzar 
horitzontalment l’espai com a itinerari per a vianants. Es 
proposa també protegir el pas de vianants amb elements 
d’abalisament, així com fer un gual provisional al final 
d’aquest nou itinerari per a vianants, per tal de salvar amb 
facilitat el desnivell de la vorera (per cotxets, carros, cadires 
de rodes, etc.).

A llarg termini es proposa urbanitzar tota la vorera per tal 
que sigui del tot accessible.

Anna Cabrè

VORERA DEL CARRER CONCEPCIÓ ARENAL
(intersecció amb el carrer Cienfuegos)

   SITUACIÓ ACTUAL    PROPOSTA
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QUE ÉS EL DOCUMENT DE 
VOLUNTATS ANTICIPADES?

  Unitat Atenció al Ciutadà EAP Congrès

El document de voluntats anticipades 
(DVA), també denominat testament 
vital, és un document  en el qual una 
persona major d’edat, amb capacitat 
suficient i de manera lliure, expressa 
allò que vol que sigui tingut en compte 
quan es trobi en una situació en què 
les circumstàncies no li permetin 
expressar personalment la seva 
voluntat. El podeu redactar fins i tot 
quan no patiu cap malaltia.

El document també serveix per 
designar un representant que actuï 
com a interlocutor o interlocutora 
vàlid o vàlida amb el metge o l’equip 
sanitari, en el cas que no pugui 
expressar la seva voluntat per ella 
mateixa.

Aquest document té dues vies de 
formalització:
• A través de notari.
• Al seu Centre de Salut.

Si vostè és pacient de l’EAP Congrés 
i vol optar per aquesta segona via, 
només haurà d’adreçar-se a la Unitat 
d’Atenció al Ciutadà del 4art o 5è pis 
del CAP Maragall i demanar hora amb 

la Responsable. Tanmateix si té algun 
dubte  quant a l’elaboració podrà 
disposar del suport del seu equip 
assistencial.

La finalitat del DVA és la inscripció 
al Registre de voluntats anticipades 
del Departament de Salut on 
d’aquesta manera, el document 

queda incorporat a la història clínica 
compartida dels pacients. D’aquesta 
manera pot ser visualitzat pels 
diferents serveis de salut i a la resta de 
l’Estat espanyol.

Si vol més informació, li recomanem 
aquest link i aquest vídeo on 
detalladament i de manera senzilla 
s’explica aquest procediment:

http://web.gencat.cat/ca/tramits/
t r a m i t s - t e m e s / I n s c r i p c i o - a l -
Registre-de-voluntats-anticipades

http://canalsalut.gencat.cat/ca/
salut-a-z/v/voluntats-anticipades/
voluntats-anticipades/
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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 

Congrés-Indians.

NOTA:   Contacteu amb l’Associació de Veïns 

Congrés-Indians 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

al domicili
consells de seguretat

mesures de seguretatmés segurs a casa
No obriu la porta a persones desconegudes.

l’aigua, la llum, el gas o el telèfon i comproveu el 

número de telèfon que us faciliti el possible 
instal·lador.

Recolliu diàriament la correspondència per evitar 
que persones alienes utilitzin les vostres dades 
personals.

Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al 
carrer a l’hora d’anar a dormir i quan us absenteu 
encara que sigui per un breu període de temps.

entrar-hi.

Comproveu que la porta del garatge queda 
tancada a l’entrada i la sortida i que cap estrany 

No deixeu les claus en cap amagatall extern al 
domicili.

Si perdeu les claus, canvieu els panys.

Si viviu en cases aïllades, podeu instal·lar 
temporitzadors automàtics d’encesa dels llums 
interiors o exteriors del domicili.

Si guardeu a casa objectes de valor, cal que 

amb les vostres necessitats.

les vostres pertinences és convenient que 

inventari d’objectes amb el número de sèrie, la 
marca i el model.  

  

És recomanable instal·lar un pany que disposi almenys de tres punts d'ancoratge al 
bastiment de la porta (superior, inferior i lateral). 

Procureu instal·lar panys d'alta seguretat. Al mercat hi trobareu diferents sistemes.

Seguiu les recomanacions de professionals amb establiments oberts al públic.

panys i portes

Una balda interior a les portes d’accés és molt útil.

que permeten evitar l'obertura des de l'exterior.

pis per les bastides o les escales.

accessos

S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb les instruccions de l’instal·lador i en un lloc de difícil 
accés.
Comproveu que l’empresa instal·ladora compleix tots els requisits legals.
Cal que estigui connectada a una central receptora d’alarmes. Aquesta s’encarregarà de 

Recordeu que els sistemes d’alarma s'han de revisar de forma periòdica.
Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora de casa: contribueix a incrementar 
la seguretat.

alarma

Deseu els objectes valuosos en llocs segurs.

reculli la correspondència i faci un cop d'ull de tant en tant a l'habitatge.
Sigueu discrets a l’hora de comentar l'absència, eviteu donar detalls a les xarxes 
socials o comentar-ho amb gent desconeguda.

sou fora de casa.

quan marxeu de vacances
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Taules rodones
Dijous 1 de juny a les 19h

Amb Mª Lluisa Serralta i Maruja Ruiz
Modera: Eva Fernandez Lamelas

Dijous 8 de juny a les 19h 
‘El dret a una vida digna. Drets de les 
dones, drets humans i justícia social: 

Amb Àngels Rabadà i Núria Casals 
Modera: Cristina Carrasco

Cinefòrums
Dimarts 6 de juny a les 19h 

Dimarts 13 de juny a les 19h
‘Alcem-nos! Una història del moviment 

Totes les activitats es fan al Casal de Barri de Congrés Indians (carrer Manigua, 25)
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