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Un nou projecte
que ve de lluny

Àrea Verda,
una solució per als residents?
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES CONGRÉS-INDIANS
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Primària
Educació Trilingüe
Treball per projecte
Cuina Propia i Menjador
Summer Camp

Secundària
Noves Instal·lacions
Roòtica Educativa
Science Bits
Google Apps
PDI i Portàtils

Cicles formatius
CFGS en Dietètica i nutrició esportiva
CFGM Conducció d’activitats físic esportives
en el mitja natural
CFGS de Ensenyament i animació socioesportiva

c/ la Jota 72, 08016 Barcelona
c/ Vèlia 28, 08016 Barcelona
www.colegiocami.com
info@colegiocami.com
93 311 74 51
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Benvolguts i benvolgudes,
Portem quatre anys de mandat en el qual hem fet avenços pel barri molt
importants com son: Can Clariana Cultural, la nova Escola Bressol, la
implementació de l’Àrea Verda, l’accessibilitat del Metro de la Línia4 groga
a la Linia5 blava, l’inici d’un pla de Regeneració del Comerç, la continua
reforma de placetes i carrers (Puerto Príncipe, Tedeschini, Cienfuegos...)...
També tenim un bon diàleg amb la policia de barri, Parcs i Jardins, BCN
Neta.... amb els qual anem fent trobades per fer millores en el barri.
Molts aspectes de la vida de barri que surten del diàleg veïnal amb
l’administració, a vegades millor i a altres pitjor, però l’Avv estem i
continuarem treballant pel barri per que la unió i el moviment veïnal funciona.
Ho podeu comprovar quan passegeu pels nostres carrers. Us agrada el que
veieu? Si? No?, hi ha alguna cosa que no us convenç?, veniu i poseu-lo sobre
la taula i ho treballarem plegats, no critiqueu des del sofà de casa es lleig i
una falta de respecte per aquells que estem a primera línia. Però també us
demanem una cosa: gaudiu i feu gaudir del barri als vostres amics, parents i
coneguts, mireu amb ulls de mirar!. Ara mateix acaben de passar les Festes
Majors dels Indians i les del Congrés. Penseu que es fan soles? Penseu que
les coses que es fan al barri com activitats, nous projectes i iniciatives
surten del no res? doncs no, darrera estem veïns i veïnes que creiem en la
participació ciutadana per que sabem que funciona. I continuarem posant
la carn a la graella! Poseu-la també vosaltres! I sobretot il·lusió! per que al
cap i a la fi, realment, els carrers.... seran sempre nostres!
Betlem Ayúcar. Presidenta AV Congrés- Indians

Edita
Associació de Veïns i Veïnes
Congrés-Indians
Equip de redacció
Jesús Ribera, Xavi Gómez,
Enric Barris
Col·laboradors
Betlem Ayúcar, Monserrat López ,
Joan Pallarés, Dani Playán, Jesús Ribera,
Neus Soteras, Isabel Vázquez i
Equip d’Atenció Primària del Congrés.
Publicitat
Enric Barris 637 90 18 79
Disseny portada i maquetació revista
Alexia Arribas i Jesús Ribera
Imprimeix
GRAMAGRAF S.C.C.L.
www.gramagraf.cat

Associació de Veïns i Veïnes
Congrés-Indians
C/Felip II, 222
Telf. 93 340 70 12
Dilluns 18h a 20h
Dijous 11h a 13h i 18h a 20h
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PROTECCIÓ DE DADES
Des de l’Avv volem seguir al teu costat,
per mantenir als socis i sòcies informats,
requerim el vostre consentiment per complir
el Reglament General de Protecció de Dades
(RGPD) que és en vigor des del 25 de maig de
2018. Per fer-ho us podeu adreçar a l’Avv per
correu electrònic avvcongresindians@gmail.
com o be presencialment en horari d’atenció
al soci, on podreu signar el consentiment.
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ESPAI DE CULTURA DIGITAL I TECNOLOGIA

Ja fa dos anys que l’emblemàtic edifici Canòdrom de
Meridiana es va convertir en un espai de trobada per
als perfils més tecnològics del barri, un lloc per a la
innovació i des del qual cobrir les necessitats de projectes
que comencen, en un entorn de creativitat, cultura i
tecnologia. Des de la seva posada en marxa, el Canòdrom
Parc de Recerca Creativa, s’ha anat consolidant com un
ecosistema amb capacitat d’atreure talent, s’han dut a
terme programes d’incubació referents a Barcelona i s’han
organitzat multitud d’activitats, tant d’interès per a la
ciutadania i obertes al públic en general, com en l’àmbit de
la tecnologia i la innovació.
Qui forma part de Canòdrom?
El nombre de residents ha anat en augment des de la
seva posada en marxa, arribant en l’actualitat a un total
de 125, dels quals un 30 % són autònoms o freelances i
la resta petites empreses que estan en un estadi inicial.
Destacar també que la meitat dels residents de Canòdrom
són veïns del barri. Aquests autònoms i empreses
pertanyen a sectors de tecnologia i continguts: videojocs,
producció audiovisual, màrqueting online, disseny gràfic,
programació, organització d’esdeveniments, tecnologia,
arquitectura, etc.
Residir al Canòdrom ofereix als seus residents múltiples
avantatges, la més important és el valor de la comunitat,
en la qual poden trobar col·laboradors, clients, proveïdors i
compartir coneixement.
Un altre perfil de residents són aquells que participen en
alguns dels programes d’incubació que es duen a terme en
les pròpies installacions.
Activitats destacades
Si bé l’enfocament de l’activitat de Canòdrom és la
creativitat, la recerca i la tecnologia, sempre s’ha mantingut
la projecció al barri, albergant esdeveniments oberts a la
ciutadania.
Gràcies a la iniciativa de Cinema a la Fresca, les graderies
de Canòdrom i el parc s’han convertit durant dos anys
consecutius en un fabulós cinema a l’aire lliure, amb una
pantalla geganta en la qual es van projectar pel·lícules
fantàstiques i de ciència ficció en versió original. En total,
al voltant de 5.000 persones van gaudir de les 10 pel·lícules
projectades en les sessions que han tingut lloc durant
l’època estival.
Les Grades Obertes, que tenen lloc dues vegades a l’any
(primavera i tardor), permet als veïns gaudir del Canòdrom
d’una forma creativa i divertida, amb activitats que tenen
lloc durant els dissabtes al matí i en les quals es barregen la
cultura, l’art, el cinema i la tecnologia.
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GameBCN, que ha finalitzat recentment la seva tercera
edició, és un dels programes d’incubació més importants
que tenen lloc en Canòdrom i que, a més, s’ha consolidat
com a programa especialitzat en videojocs de Barcelona.
Aquesta iniciativa, promoguda pel Institut Català dels
Empreses Culturals de la Generalitat de Catalunya (ICEC),
el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i Peninsula
(l’empresa adjudicatària de la gestió de Canòdrom), ha
ajudat a 21 startups de videojocs a crear els seus projectes.
Canòdrom ha allotjat també les iniciatives de Starting Lab,
un programa d’incubació per a projectes de creació digital
d’alumnes de final de grau de la UPF, Reimagine Drone,
un programa d’incubació per a projectes de drones, BTV
Media Lab, allotjant a emprenedors del sector dels mitjans
televisius, i Magis Team, una programa d’incubació per a
projectes de joves emprenedors.
Durant 2018, Canòdrom també ha tingut projecció
internacional i ha acollit la visita de 34 startups europees
en el marc de la iniciativa Access2Europe, un projecte
finançat per la Comissió Europea del que formen part
quatre incubadores europees, entre les quals es troba
Peninsula. L’objectiu d’aquest projecte és facilitar la
internacionalització de les startups, proporcionant-los
l’oportunitat de conèixer nous mercats.
Han estat multitud d’esdeveniments i iniciatives en les que
Canòdrom ha posat a disposició les seves instal•lacions,
contribuint a fer possible esdeveniments com el Dau Digital,
una jornada dirigida tant a aficionats als jocs digitals com a
professionals, creadors de jocs, estudiants de game design
i desenvolupadors de apps gamificadas. En el marc de
Calidoscopi, es va albergar el taller sobre com la tecnologia
pot fer més estimulant i amena la lectura i durant la Mobile
Week, a Canòdrom es va realitzar un taller en el qual
aprendre a crear una melodia pròpia des del dispositiu
mòbil. Amb motiu del Dia Internacional de l’Arquitectura
de la Informació, en Canòdrom es van celebrar una sèrie de
tallers relacionats amb l’Experiència d’Usuari (UX) i el Visual
Design.
Destacar que des de Canòdrom es manté una relació
fluïda amb l’Associació de Veïns del barri i que, juntament
amb la seva Presidenta, Betlem Ayúcar, s’exploren vies de
col·laboració.
Sobre Peninsula
Seguint les directrius del Institut de Cultura de Barcelona,
Peninsula és l’empresa que des de fa dos anys té la
concessió de la gestió de l’edifici Canòdrom. Peninsula
té àmplia experiència en incubació, acceleració i creació
d’empreses i la seva activitat és la de consultora d’innovació
corporativa que aplica en els seus processos metodologies
d’innovació oberta i startups. El seu objectiu és ajudar a
les corporacions a ser més competitives, accelerant els
processos d’innovació, establint aliances amb startups o
creant noves unitats de negoci.
Entre els seus clients compta amb Aigües de Barcelona,
Mapfre, Forcadell, UPF, BTV o la Generalitat de Catalunya.
Isabel Vázquez

L’ESCOLA BRESSOL....CANÒDROM?

En el passat butlletí de juny
anunciàvem ja la futura obertura de
l’escola bressol i les negociacions per
PAV 3 (pavelló esportiu de 3 pistes). Bé,
començant dient la mala notícia que l’
escoleta no obrirà fins 3 de desembre.
Les obres s’han endarrerit i la previsió
de setembre va passar al novembre
i ara al desembre. Ens consta que
la nova direcció de l’escola i l’equip
docent està fent tot el possible per
comunicar a les famílies la situació i
reorganitzant la feina per l’inici amb
esforç i dedicació. Però no depèn
del nou equip de professionals. El
servei de Construccions Escolars del
Consorci d’Educació és el responsable
de les obres (juntament amb l’Institut
Municipal d’Educació, IMEB). Podem
entendre que a les obres sempre

apareixen problemes...però una
administració no es pot permetre
planificar la posada en marxa d’un
servei educatiu sense un calendari
real i factible. Els afectats clar està,
les 87 famílies i infants. Que han de
fer mestre no tenen escola? Doncs fer
mans i mànigues i tirar de cangurs,
avis, amics, tiets... per passar aquests
dos mesos. Això no esta bé i ho volem
dir. Esperem que realment comencin
al desembre.....
El que sí us podem dir que ja tenim
un nou nom. La direcció de l’escola
amb l’associació de veïns va fer la
proposta del nou nom a l’IMEB: EB
La Morera. Volíem dir-li “La masia”
per estar al costat de Can Ros però
no ha estat possible per qüestions
del nomenclàtor de BCN. Però La

Morera era un opció també. Per què?
La masia de Ca l’Armera (coneguda
per Can Ros per la família propietària
a partir del s XVIII) era punt de
referencia econòmica i social, i
era reconeguda per la seva horta.
Destacaven les seves vinyes i també
les moreres, que alimentaven als cucs
de seda que criaven i venien després a
alguna fàbrica. Curiós però cert. Les
plantacions diuen s’estenien on ara
està l’escola bressol i l’entorn. Amb
aquest nom (igual que el de La masia)
volem recuperar el passat rural del
nostre barri, els seus orígens són
aquests terrenys, que la família Ros
va vendre al Patronato de Viviendas
del Congreso Eucarístico.
En fí, desitgem que la nova escola
tingui un bon inici, malgrat el retràs,
i una bona tasca educativa en els
menuts del barri i les seves famílies! El
model educatiu de les escoles bressol
municipals de Barcelona són un
sinònim de qualitat i professionalitat.
Benvinguda la barri!
Betlem Ayúcar

*Referencies històriques: blog
Barcelona patrimoni: la memòria
urbana. Ca l’Armera (Martí ChecaArastu)

L’AVV amb la vocalia de memòria històrica, promou

XERRADES HISTÒRIQUES
a Can Clariana

Dia 29 de novembre a les 19.30h.

Dia 20 de desembre a les 19.30h.

Història de les línies de BUS del Congrés,

L’anarquisme català durant el final del
franquisme, mètodes de lluita per part del

evolució de la comunicació al nostre barri
amb la resta de l’estat mitjançant el BUS.

moviment anarquista del nostre país a la fí de la
dictadura i durant la transició.
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Una Entitat del nostre Barri,
ENTREVISTA a Congregació Diabòlica Congrés

Quina relació teniu amb altres entitats? I entre altres
entitats similars?
El fet de ser joves i les ganes de treballar pel barri del Congrés
davant de tot, ens ha portat el reconeixement de la majoria
d’entitats. Tenim una metodologia diferent de treball, i això
comporta algunes diferències, sobretot a l’inici. Ara, que
ja ens coneixem és molt més senzill. Les colles de diables
treballem per intercanvis, les dificultats dins de la cultura
popular fa que estiguem molt units.
Per què aquest nom?

Participeu en actes de barri?

Recordant el naixement del barri dins del XXXV Congrés
Eucarístic de 1952, i tenint en compte que som un grup
de diables, teníem molt clara la nostra idea de com anar
vestits, de monjos. El nom va costar una mica d’escollir,
però finalment ens vam decantar per aquest, fent el joc de
paraules amb el nom del nostre barri.

A part d’organitzar la revetlla de Sant Joan a la plaça del
Congrés, participem conjuntament amb la comissió de
festes del Congrés dins la Festa Major. També amb la
coordinadora d’entitats, de forma visible o en treball intern.
I en d’altres ocasions en els actes d’altres entitats i centres.

Qui sou? I Que feu?
Som la colla de diables del barri de Congrés, majoritàriament
joves que ens dediquem a fomentar la cultura popular del
foc. La nostra principal activitat és fer correfocs, fer versots
satírics. Al barri la nostra festa més important és la revetlla
de Sant Joan, la Nit de foc. I la Festa Major.
Com i quan va sorgir aquesta idea?
Per què sou en aquest barri i no en un altre?
Les fundadores de l’entitat, som del barri de tota la vida,
però a l’hora de dedicar-nos a la cultura popular anàvem a
altres barris. Després de molt temps, l’Octubre de 2011, dins
la festa major del barri, ens decidim a parlar amb les veïnes
i entitats del barri. Amb l’ajuda d’altres colles de diables i
les entitats del Congrés, l’any següent fem la nostra primera
aparició.
On esteu ubicats habitualment?
Des del primer dia, hem estat a la seu de l’Associació de
veïnes i veïns.
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Quina relació teniu amb el districte?
Actualment res que no sigui burocràtica i sempre amb
la part tècnica, que tot i els impediments en algunes
ocasions, sempre s’intenta arribar a algun acord. Amb
regidoria i gerència, no tenim cap relació, esperem tinguin
algun moment per conèixer la nostra entitat aquest any
més quant vàrem tenir problemes amb la foguera de la
revetlla. Pensem que tenen poques ganes de treballar amb
nosaltres, Gent Jove del barri.
Jesús Ribera

Com es pot contactar amb la Congregació diabòlica del
Congrés?
www.congregaciodiabolica.com
info@congregaciodiabolica.com
congregaciodiabolica
@diablescongres
@congregaciodiabolica
Al Centre Cívic Can Clariana Cultural

1 DE SETEMBRE, ÀREA VERDA

Quant als comerciants, què passa
si són de fora del barri o de fora de
BCN? Poden utilitzar les places?
Si són residents a BCN, cap problema;
si no, no poden utilitzar l’Àrea Verda
BCN
Què són les DUM (Distribució
Urbana de Mercaderies)?
Zones per a càrrega i descàrrega, que
també queden regulades.
Desprès de treballar el tema de
l’aparcament al barri durant un bon
grapat de mesos, l’Ajuntament de
BCN ha donat resposta implantant
l’Àrea Verda. Val a dir que s’ha
pintat conforme a unes necessitats
teòriques i que ara tenim uns mesos
de prova per veure els canvis que
cal fer al traçat actual. S’han deixat
carrers sense pintar als dos extrems
de barri.

Quants vehicles eren forans? Tants
com places en el carrer, ara, es veuen
buides.

Ara, intentarem respondre algunes de
les qüestions que es poden plantejar.

466 places de motos. Ara caldrà
ocupar-les i treure-les de les voreres.

Quants cotxes censats hi ha al
barri?

Totes son necessàries?

Segons l’estudi B:SM (Barcelona
de Serveis Municipals), la zona
de Congrés-Indians té un dèficit
d’estacionament global negatiu, és a
dir, actualment el conjunt de places
en calçada i fora de calçada de què
disposa és inferior a la demanda
d’estacionament residencial. Al barri
hi ha censats 4080 turismes i 309
furgonetes, 4389 en total; 2434 places
en pàrquing i 1996 al carrer.

Quantes places s’han regulat?
Tenint tant el dèficit de places per a
residents i la demanda forana uns
valors adequats, el nombre de places
regulades ha estat de 1000, que
equival al 54% del total.
Quants aparcaments de motos?

N’hi ha entre un 5 i un 10% que són de
morfologia: espai sobrant del pintat,
visibilitat, etc.
Com s’ha comunicat als residents?
S’ha informat a tothom conforme al
padró.
Si no és així, què cal fer?
Dirigir-se al carrer Calabria 66, al 010,
o bé al telèfon del parquímetre.
La pagina onaparcarresidents, i el
web areaverda.cat

Hi ha possibilitat de rectificació del
pla actual (pintar places d’un altre
color, pintar-ne de noves, etc. )?
Quin seria el procediment? BSM i l’Avv,
ens reunirem a final de novembre per,
si s’escau, demanar rectificacions o
presentar propostes de canvi de cara
al 2019. S’ha de tenir present que quan
es pinta es perden entre un 12% i un
15% de places d’aparcament.
Quin es el percentatge general
d’aparcament lliure i on està
regulat?
El % ve donat per la regulació i depèn
del percentatge que queda entre
demanda i ocupació.
Com va el tema del solapament?
Està indicat en els cartells de ZONA:
Congrés-Indians és la 26, i La Sagrera
la 22 per tant (Zona 26,22).
Quins son
produeix?

els

carrers

on

es

Als carrers Olesa i Concepció Arenal a
ambdós costats del carrer.
Jesús Ribera
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SABIES QUE...
Jaume Ferran i Clua

Doctor JaumeFerran i Clua
El 22 de novembre de 1929 moria als
78 anys a la seva torre-laboratori del
Barri dels Indians, Jaume Ferran i Clua;
el seu funeral va oficiar-se a l’església
de Santa Eulàlia de Vilapiscina i en seu
cos enterrat al cementiri de Montjuïc.
Havia nascut en començar el més de
febrer de 1851 a Corbera d’Ebre, de
la seva casa natal, abatuda com tot
el poble durant la Batalla de l’Ebre
el 1938, només en resta el tros d’una
porta, però la seva obra com a metge i
bacteriòleg va ser de gran importància
per a la humanitat, descobrint un
vaccí contra el còlera, l’elaborà contra
el tifus, també un altres antiràbic i
de cabal importància va ser el vaccí
contra la tuberculosi, malaltia que en
la seva època era terrible.
El pare era el metge del poble, la mare
era de Corbera i va morir en tenir
Jaume Ferran cinc anys, criant-se a
casa de la seva tia materna, Dolors
Clua Descàrrega, que vivia a la veïna
Mora, on aniria a l’escola fins el seu
pare es va traslladar com a metge a
Sant Carles de la Ràpita, que passaria
intern al Col·legi Sant Lluís de Tortosa,
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acabant el batxillerat a Tarragona el
1868, llicenciant-se en medicina als 21
anys, el 1873.
Ferran i Clua era un home inquiet,
un jove apassionat pel coneixement
que va fer les pràctiques clíniques
a l’Hospital de la Santa Creu, a
Barcelona, però ell considerava que
havia nascut per a l’art, feia escultura
i pintava, interessant-se per la naixent
fotografia, publicà alguns treballs que
aprofitarien els pioners alemanys de
la fotografia per o el mateix Georg
Eastman, el fundador de Kodak als
Estats Units. Publicà les propietats
de l’emulsió de bromur d’argent,
com a alternativa a les existents, que
multiplicava per deu la sensibilitat de
la pel·lícula fotogràfica.

provocava el còlera i que poc abans
Robert Koch havia aïllat, de manera
que va posar les mostres en cinc
flascons per a poder-les estudiar
des de Catalunya, fet que li causaria
problemes a la Duana perquè les
ordres eren destruir qualsevol objecte
que pogués propagar el còlera a la
península. Així passà vuit dies detingut
fins que alliberat assolí passar un
flascó dins del mitjó i seguir la recerca
a Barcelona.

El 1874 anà de metge a Pla del Penedès,
un parell d’any, el 1877 s’incorporà
al Dr. Caralt, oftalmòleg de Tortosa,
ciutat on el seu pare estava de metge
i a Tortosa seria director de Sanitat
marítima i director de l’Hospital Civil,
també de la Casa Provincial de Caritat,
iniciant les investigacions, també
en el camp de les comunicacions,
en un intent d’establir comunicació
telefònica entre Tortosa i Tarragona,
aprofitant els cables del telègraf
ferroviari.

Quan arribà a Barcelona va seguir
treballant amb les mostres fins assolir
un vaccí que, a manca de conills
porquins al laboratori, l’experimentà
inoculant-se ell i la seva família,
funcionant a la perfecció, fins al punt
que al cap d’un any, quan pel 1885 el
còlera es presentà a València, ell hi va
ser cridat i entre Alcalà de Xivert, Alzina
i Alberic, va inocular 30.000 dosis
que van resultar satisfactòries, però
alguns metges contraris a les novetats
científiques engegaren campanya
contra el remei i el ministre Romero
Robledo va ordenar suspendre la
vacunació, de manera que l’epidèmia
de còlera de 1885 va deixar un balanç
a Espanya de 150.000 morts, mentre
que entre els vacunats, únicament
van morir 54 persones.

Interessat per la naixent bacteriologia
i la recerca biològica, seguint els
estudis del francès Louis Pasteur, el
1884, quan una epidèmia de còlera
havia causat 3.500 mots a Marsella,
va obtenir un ajut de l’Ajuntament
de Barcelona per anar comissionat a
França per a estudiar les formes de
prevenció de la malaltia. A França
va obtenir mostres del bacil que

Entre 1886 i 1905 el Dr. Ferran i Clua
va dirigir, anomenat per l’Alcalde Rius
i Taulet,, el Laboratori Microbiològic
Municipal de Barcelona, preparant
vaccins
antitífics, antiràbics i
antituberculosos i com a resultat
de les recerques anuncià la teoria
del pleomorfisme del bacil de Koch
l’any 1887, moments en que ja era
reconegut internacionalment.

Ferran i Clua, el 1900 havia comprar a
La Sagrera uns terrenys i construït una
torre on havia fundat l’Institut Ferran,
així que es va recloure a la seva casa
i va seguir les seves recerques mentre
era criticat, atacat i incomprès a
l’entorn, no així internacionalment,
que el 1907 rep el premi de l’Académie
de Sciences de París i durant la
Primera Guerra Mundial la ciència
europea reconeixia el seu prestigi
i aplicava entre els combatents les
mesures profilàctiques que ell havia
dictat.

Vácuna contra el còlera

El 1919 aconseguí el vaccí antialfa
contra la tuberculosi, però el 1923, el
cop d’estat de Primo de Rivera i el seu
règim dictatorial va eliminar els ajuts
al seu laboratori, que ell salvà fent un
viatge a Alemanya i encara el 1927,
als 77 anys, acceptaria la invitació
argentina a Còrdova al congrés que
celebraven s’embarcà acompanyat
del seu nét i deixeble Dr. Joan Vila
Ferran i el professor Andreu Martínez
Vargas.
Únic edifici que queda del laboratori del Doctor Ferran i Clua
Inquiet en la ciència, però també
socialment, el 1892 va ser l’únic
representant nascut a les Terres
de l’Ebre a les Basses de Manresa,
de la Unió Catalanista, a més havia
ingressat a la maçoneria i era una
persona progressista i d’idees
avançades.
Era convidat a tots els congressos
científics internacions, el 1898 a
Madrid va presentar els seus treballs
sobre el tètanus, el 1899 sobre la
pesta bubònica a Oporto, però el

1905, quan era de viatge científic a
França, passant per Burdeus, Lille i Lió
contactant amb els millors metges,
acompanyat del seu gendre, el biòleg
Vila Font, sent a Perpinyà va rebre un
telegrama on era cessat del seu càrrec
de Director del Laboratori Municipal,
les causes eren una aferrissada lluita
des de feia temps, més ideològica
que científica, on els seus detractors
l’acusaven d’aprofitar-se del càrrec en
benefici propi, escollint el moment del
viatge per a atacar-lo durament.

Retornat a la seva torre als Indians,
poc abans de morir, el 1929, el 27
de maig, quan Barcelona celebrava
l’Exposició Universal, desprès de
tots els greuges rebuts en temps de
la Dictadura de Primo de Rivera, el
rei Alfons XIII va voler congraciar-se
i visitar-lo, acudint a la seva torre,
tot i sabent que les idees de Ferran i
Clua no anaven massa d’acord amb la
monarquia.
Joan Pallarés
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REMODELACIÓ DEL INTERCANVIADOR ENTRE LA LÍNIA
L4 I LÍNIA L5 DE METRO A L’ESTACIÓ DE MARAGALL
Unes imatges que aviat desapareixeran !!!!
Després de la reunió amb la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre de la Generalitat
de Catalunya, el passat 13 de setembre 2018, amb l’objectiu
de saber en quin punt es troba aquest projecte, us podem
informar del següent:
•
El projecte es acabat, la maqueta aprovada, amb el vist
i plau de TMB. A final de mes quedarà tancat i es podrà
començar el concurs per la licitació d’obres.
•
El temps de licitació pot ser de sis mesos, per tant
l’obra podria començar a finals de la primavera o
començament d’estiu del 2019.
•
La durada prevista de les obres és de 24 a 36 mesos.
•
El projecte contempla un vestíbul nou i accessible a la
Ronda Guinardó amb sortida als dos costats del carrer.

•

•

•

Ascensors, rampes i escales mecàniques en tot l’enllaç
entre la L5 i la L4 per tal que esdevingui completament
adaptada.
Un vestíbul nou a l’entrada de Ramón Albó, amb
ascensors i escales mecàniques per accedir al vestíbul
i per baixar a l’andana de la L5, així com la elevació
d’aquesta per pujar als trens de manera més segura.
Durant les obres no es pararà el servei de metro, encara
que és possible que l’enllaç s’hagi de fer pel carrer en
determinats moments.

Estarem atens a la marxa d’aquest projecte de remodelació
i, quan s’escaigui, demanarem una sessió informativa a la
Direcció General d’Infraestructures.
Jesús Ribera

TRANSPORTS: ELS BUSOS DEL BARRI
El passat 5 de setembre vam reunir-nos amb la Àrea de
Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona per plantejar
diversos temes pendents sobre els transport públic
d’autobusos al nostre barri: el seguiment i millora del V27
i 191, l’ampliació del bus 126 al nostre barri, i per suposat,
el desviament del 47 del Passeig Maragall per Felip II. Ara al
novembre es fa la segona i última fase de la implementació
de la nova de busos. A partir d’aquí, un cop en marxa
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la xarxa definitiva, es preveu un període de valoració i
reajustaments de les línies de busos en els barris. Nosaltres
continuem treballant pel desviament de la 47 pel Congrés.
El compromís amb l’administració es tornar a seure un cop
passat aquest temps de valoracions i parlar-ne. Però ja els
vam deixar clar que no canviaríem d’opinió. Us mantindrem
informats.
Neus Soteras i Dani Playán

URBANISME

Plaça Canòdrom, La taula de treball formada per l’Avv,

Jardinets Cienfuegos. Aquest es un lloc que no per ser

entitats i col·lectius del barri juntament amb el districte,
estem treballant en els estudis previs a la reurbanització
que volem concretar abans d’acabar l’any, per poder
començar en les modificacions entrat l’any 2019. Us
presentem un esbós no definitiu de com podria quedar en
un futur la plaça. (Millora del arbrat amb praderies i plantes
aromàtiques, ampliar jocs infantils de 6-12 anys, espai lliure
de joc, substitució d’aparells de gimnàstica, accessibilitat c/
Pardo amb C/Can Ros, zona per a gossos 450m quadrats)

mes petit deixa de tenir importància al nostre barri, desprès
de nombroses reivindicacions del veïnat, ara començarà la
reforma, això donarà millor vista i mes salubritat a aquest
racó del barri.

Cantonada Cien Fuegos amb Concepció Arenal.
Seguim reivindicant aquesta cantonada per que les
persones guanyin l’espai per circular per la vorera, sembla
que aquestes coses mes senzilles son les que costen mes
d’arreglar.

Jardins Vèlia. Com ja sabeu en aquest racó del barri
tenim dues problemàtiques, una el disseny que fa que
amb les pluges s’ompli d’aigua la zona de joc fent aquesta
insalubre i l’altra el tema del gossos que no podran entra-hi
desprès de la reforma.

Seguim treballant per fer un barri millor.
Jesús Ribera
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LA GRIP. Coneix-la bé per evitar-la
La Grip es una infecció respiratòria contagiosa, causada pel
virus de la Grip. Es presenta en forma d’epidèmia anual a
la tardor-hivern. A Espanya entre els mesos de gener-març.
La mesura més eficaç per prevenir-la és la Vacunació
Antigripal.
El virus de la Grip es caracteritza per la seva capacitat de
variació, canviant cada any els virus circulants i a més a
més poden coexistir varies soques cada temporada. La qual
cosa explica que moltes vegades tinguem més d’una grip
la mateixa temporada, encara que estem vacunats. Ja que
la vacuna protegeix davant les soques que conté la vacuna.
Quins símptomes presenta la Grip?
La Grip ve acompanyada de 4 símptomes bàsics: La febre,
mal de cap, malestar general, i símptomes respiratoris, com
és la tos seca, mal de gola, i congestió nasal. També es pot
presentar dolor muscular.

d’higiene com són el protegir-se el nas i la boca amb
mocador d’un sol ús quan tossim o esternudem . Rentar-se
les mans, després de tossir o esternudar. Evitar apropar-se
a persones malaltes. Evitar tocar-se els ulls, nas o boca per
evitar transmetre el virus amb les mans.
No anar a treballar, a l’escola o centres públics per evitar
transmetre la malaltia.
Com es tracta la Grip?
No existeix un tractament farmacològic específic per tractar
la infecció de la Grip. És el propi sistema immunitari de la
persona qui combat la infecció. Així doncs el tractament
serà per pal·liar els símptomes.
Si fuma, SEMPRE s’ha de deixar de fumar.

Quines complicacions pot presentar?
Les complicacions venen associades a l’estat de salut de la
persona. Els nens petits, les persones grans, i les persones
amb malalties cròniques o greustenen més probabilitats de
presentar complicacions que la població general.
En els nens poden produir-se sinusitis i otitis, també el
síndrome de Reye (lesions a la pell com si fossin grans
cremades), especialment associat a la utilització de
l’aspirina. Per la qual cosa aquest fàrmac està contraindicat
a la infantessa.
En persones grans, poden
aparèixer pneumònies, bronquitis, i empitjorament de
la insuficiència respiratòria en persones amb bronquitis
crònica. Altres complicacions, són la deshidratació,
i empitjorament de les malalties cròniques, com la
insuficiència cardíaca, asma, o diabetis.
Com es propaga?
El Virus de la Grip es propaga a través de les gotetes
de secrecions respiratòries que transporta el aire que
respirem o de vegades es depositen en objectes (mocadors,
el pom de les portes...) que toquem i posteriorment ens
apropem les mans al nas o la boca, i en llocs on hi ha grans
aglomeracions de gent.
Quina és la seva prevenció?
La millor prevenció és la vacunació.
Aproximadament dos setmanes després de rebre la vacuna,
el cos genera anticossos que protegeixen contra la Grip.
A més de la vacunació, s’aconsella fer servir les mesures
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Remeis naturals: Repòs,aigua amb llimona i mel,fer
gargarismes d’aigua amb bicarbonat, , prendre gelea real
i equinàcea. La infusió de gingebreajuda a expectorar i
descongestionar, també calma el dolor articular propi
del procés gripal. La infusió de farigola ésantisèptica i
expectorant per la tos.
Farmacològics: Analgèsics: Paracetamol, Ibuprofè.
Antitussígens: Eviten l’estímul de la tos. No s’han de
fer servir sense indicació mèdica ja que si existeix tos
productiva i abundants secrecions, i aquestes es retenen ,
poden causar una sobreinfecció bacteriana.
Expectorants, Ajuden a que el moc sigui més fluid
Descongestionant nasal: neteja nasal amb sèrum fisiològic.
IMPORTANT
En cas de presentar-se els símptomes, deuen consultar amb
el personal sanitari aquelles persones amb alt risc de tenir
complicacions degut a la Grip, com són, les persones més
grans de 65 anys, també les que tenen malalties cròniques,
les dones embarassades, i els nens petits.
Equip d’’Atenció Primària del Congrès
(Cap Maragall)

Busca les paraules en el text de les següents definicions i
completa el mot encreuat. (la solució al proper butlletí)

HORIZONTALS

VERTICAL

2. Després de tossir o
esternudar sempre (2
paraules)
4. Remei natural que
ajuda a expectorar
5. SEMPRE ho has de
deixar
10. Fàrmac que millora el
malestar i baixa la febre
11. Majors de 65,
persones amb malalties
cròniques, infants
o embarassades és
important.

1. Complicació que pot
aparèixer davant una
infecció de la Grip
3. La grip es propaga si
les respirem o al tocarles
6. Serveix per prevenir la
propagació de la grip
7. Remei natural
antisèptic
8. Un dels símptomes de
la Grip
9. La mesura més eficaç
per a prevenir la Grip és

FINALMENT, PROJECTE DEL PAVELLÓ ESPORTIU AL
CANÒDROM
Com ja us vam informar al juny passat estàvem treballant
en el futur pavelló esportiu. No us farem una descripció de
nou però sí dir-vos que ja ens hem trobat amb arquitectes
i districte el passat 6 de setembre. I les notícies són bones
per que les expectatives s’han complert. Totes aquelles
condicions que demanem s’han pogut reflectir en el
projecte. A banda, de l’equipament propi d’un pavelló
d’aquestes característiques, i que ja us vam definir una
mica el passat butlletí, l’edifici queda integrat en l’entorn
per satisfacció de tots. Cal dir que districte i arquitectes
han escoltat les nostres peticions en aquest projecte i del
nostre diàleg comú ha sortit un equipament potent pel
barri i entorn.
La situació en la qual queda orientada el pavelló
(Est- Oest??) facilita indiscutiblement posar plaques
solars al sostre i així aprofitar la llum solar durant tot el dia
esdevenint un edifici sostenible, que al mateix temps faran

la ventilació al moure’s les plaques, i que seran combinades
amb passadissos de zona verda. També al voltant de l’edifici
haurà un passeig de zona verda que portarà al darrera de
l’edifici, per darrera de la masia, on haurà probablement
pistes de pàdel, petanca i zona verda. Aquest passadís es
tancarà a la nit per evitar aldarulls i racons d’inseguretat.
Ara es tracta d’avançar el màxim en els protocols
administratius de licitacions, per tal que tinguem tancat i
pactat el projecte executiu per les eleccions de maig del
2019. I, com dèiem també, lluitar per la dotació econòmica
per construir el pavelló en el següent mandat polític.
Encara queda feina veïns i veïnes però estem fent grans
avenços en els equipaments de l ‘illa del canòdrom.
Continuarem... Us adjuntem un parell de fotos del projecte
vist des de dalt i de front. Si el voleu consultar podeu entrar
a www.congresindians.com
Betlem Ayúcar
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PARCS I JARDINS

Com és habitual fem una passejada amb els responsables
de parcs i jardins del districte per comentar les
incidències que anem veient i també que els mateixos
veïns del barri ens informen.

Comencem per les pistes de petanca dels Indians, el
manteniment del districte, carrer Jordi de Sant Jordi
on hi ha una magnòlia que una branca arribava a una
finestra d’un pis, han de revisar tot el carrer. Aprofitem
per demanar el llistat de podes d’arbres d’aquesta
temporada, ja que cada arbre te un temps per la poda;
a Felip II, es posaran a tots els parterres el protector de
fustetes amb cordes, i al carrer de Cep s’arreglaran els
jardinets interiors; al carrer Puerto Principe es faran
el plantat d’arbres a la tardor; a la plaça Massana es
farà un buidat de la pèrgola i es tronarà a revisar tots
els nius de cotorres que tenim al barri; per acabar, als
jardinets interiors que tenim a Felip II, es van fent els
arranjaments corresponents.

FESTES MAJORS.

Des de l’Avv volem felicitar a les comissions de festes per fer-nos gaudir durant aquests
dies avançat l’estiu i al começament de la tardor.

Festa Major Congrés

Festa Major Indians

Carrer Felip II, 19
1911
Tel. 93 352 44 100

QUIN - LOR
LLENCERIA
I COTILLERIA

ROBA INTERIOR

HOME I DONA
VESTITS DE BANY

hƩƉ͗ͬͬĞŶďĂƌĐĞůŽŶĂ͘ŶĞƚͬƋƵŝŶͲůŽƌ
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FOTO
FOTODENÚNCIA
DENÚNCIA
Ho coneixeu???
Ho coneixeu ??

Com gira el BUS?

Si tot just passa un cotxe, com gira un camió?

Estem parlant de l’obra del carrer Puerto Principe
entre Garcilaso i Felip II, son evidents un cop
acabada l’obra i pintat del carrer, dues coses; que els
departaments del ajuntament de BCN van pel seu
compte i ara tenim un problema greu de circulació,
els camions mitjans i el BUS tenen series dificultats
per circular-hi. Aquest fet l’hem posat en coneixement
del Districte.

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 LLOBETA

93 408 06 67

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)

900011149

GENERALITAT DE CATALUNYA

012

GUÀRDIA URBANA

092

BOMBERS

080

SANITAT

061

CITES DNI

060

EMERGÈNCIES

112

Aquests dos últims números no deixa rastre a
la factura, si a la memòria del mòbil.
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

016

BULLYNG ESCOLAR

116111

CURSOS DE CATALÀ PER A ADULTS
Curs 2018-2019
Matrícula oberta
Cursos de tots els nivells amb obtenció de certificat oficial
Presencials, semipresencials i en línia
Cursos complementaris: expressió oral, expressió escrita, aspectes gramaticals.
Curs de llengua i cultura, per aprendre a un altre ritme
Proves de nivell gratuïtes
Informació i matrícula a:
Centre de Normalització Lingüística de Barcelona
Delegació de Sant Andreu
St. Adrià, 20 (recinte Fabra i Coats)
edifici antigues oficines, 1r pis , Barcelona
Tel. 932 740 356 santandreu@cpnl.cat
Horari d’atenció al públic del 15 de juny al 15 de setembre:
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
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Tardor
solidària
2018

octubre i novembre

Podeu consultar el programa a:
barcelona.cat/santandreu
#tardorsolidària18
@BCN_SantAndreu
@bcn_santandreu
Districte de Sant Andreu

