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Escola Bressol La Morera
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Benvolguts i benvolgudes,
Inaugurem un nou any ple d’il·lusions i noves expectatives. Ja sabeu que
a l’associació de veïns això ni li falta! I mireu que a vegades llençaríem la
tovallola per que això de picar pedra, en algunes ocasions en murs molt
durs, no es gens fàcil. Però aquí estem. Contents de la nostra feina amb Can
Clariana Cultural i de que l’associació de veïns continuï aconseguint reptes.
I, a més, amb una bona notícia: aquest 2019 fem 50 anys! El 27 d’abril del 1969
es va constituir l’ Asociación de Vecinos VCE- Can Ros. En aquest número
trobareu un article que en parla, de la nostra història. Hem passat moments
de tot en 50 anys; la història de la ciutat ens ha marcat amb períodes bons i
d’altres no tant bons, de reivindicacions i assembles, de lluites i decepcions,
però també de celebracions i festes, d’alegries i gratificacions. Hem fet
amics i hem compartit de tot i més. Com us deia, aquí estem. La junta actual,
constituïda al 2003, us vol agrair el vostre acompanyament i confiança.
Penseu que una associació de veïns es forta si té veïns i veïnes al darrera. I
nosaltres ho som. Sempre demanem col·laboradors i ho continuem fent per
que des d’una entitat veïnal es pot fer molta feina. Sempre necessitem mans!
Però només el fet de pagar una quota anual ja ens ajuda a finançar-nos i, per
exemple, a publicar aquest butlletí, a participar en les festes majors, a pagar
factures i ara a gestionar Can Clariana. Feu molt sent socis i sòcies.
Volem un any especial per a tot el barri. Estem pensant en petites activitats
per commemorar el 50é aniversari. I el que tenim primer és un nou logo que
us presentem en aquest número. Probablement les activitats es centraran
més en el mes de maig i juny encara estem programant.... i tenim feina. En el
proper butlletí de l’abril us informarem més. També ens trobareu a la nostra
pàgina i sinó al facebook. Que tingueu un feliç 2019!
Betlem Ayúcar. Presidenta AV Congrés- Indians
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C/Felip II, 222
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Dilluns 18h a 20h
Dijous 11h a 13h i 18h a 20h
www.avvcongresindians.com
Associació de Veïns i Veïnes
Congrés-Indians
Us convidem a dir m’agrada a la
nostra pàgina i us posarem al dia
dels esdeveniments
butlleti.congresindians@gmail.com
aavvcongresindians@gmail.com
El butlletí i l’AVV no es fan responsables
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pels col·laboradors o particulars.

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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Entitat adherida

CINQUANTA ANYS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES
DEL BARRI DEL CONGRÉS I ELS INDIANS

Aquests Logos son obra del nostre veí Ferran Serra,
autodidacta en el disseny gràfic i al que agraïm
profundament la seva col·laboració, interès i bona mà,
doncs és també l’autor del actual logo, que ja té 13 anys.
En Ferran va venir al barri l’any 1960, quant el barri estava
encara en construcció, en casar-se com molts dels habitants
d’aquest barri va haver de marxar i ara ja fa uns anys que
en retorna, entre altres coses, col·labora amb nosaltres.
Gràcies Ferran

passarà a ser aquest que veieu i que presentarem en
acte solemne el proper dia 19 de febrer a les 19h a Can
Clariana, hi esteu convidades totes aquelles veïnes i veïns
que ho vulgueu celebrar amb nosaltres, farem una copa de
cava per la llarga vida de la participació ciutadana.
En l’acte presentarem tot allò que en aquests últims 4
anys hem fet des de l’Avv, hi assistirà la regidora Laia Ortiz,
l’equip de govern i tots aquells que ho vulguin i formin part
del consistori de Sant Andreu.

Aquest any l’Avv celebra el seu cinquantè aniversari i és
per aquest motiu que durant aquest any el Logo de l’AVV

Jesús Ribera

Carrer Felip II, 191
91
Tel. 93 352 44 100

QUIN - LOR
LLENCERIA
I COTILLERIA

ROBA INTERIOR

HOME I DONA
VESTITS DE BANY

hƩƉ͗ͬͬĞŶďĂƌĐĞůŽŶĂ͘ŶĞƚͬƋƵŝŶͲůŽƌ
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REPTES 2019
En aquest any en el que els canvis que ens poden portar
les eleccions municipals, ajudaran o no a iniciar noves
propostes per al nostre barri, hem de pensar i treballar
per que el que ja està pactat i en marxa continuï el
seu curs. És per això que des de l’Associació de veïns i
veïnes del barri us volem exposar aquí el hem anomenat
“reptes 2019”.
1.

2.

Així doncs hem de veure com es materialitza
el projecte definitiu del pavelló esportiu del
nostre barri, aquesta qüestió permetria dotar de
pressupost i treure a concurs la construcció per al
any vinent.
També i desprès de molt treball, tenim un acord
entre la taula de treball, (Avv i entitats), i el
districte amb un primer dibuix de la remodelació
i construcció de la plaça del canòdrom, que ha de
permetre fer ja el projecte amb la possibilitat que
a finals 2019 o primers del 2020 per fi i desprès de
mes de vuit anys tenir un espai mes per a tots.

3.

Un tercer projecte és el nou enllumenat dels
nostres carrers i places amb el nou equipament
de leds, com ja es pot veure a la plaça del congres
cardenal tedeschini i carrer de l’espiga, des de l’Avv
hem prioritzat els espais dels vianants, voreres i
places, abans que els espais de circulació viària.

4.

Un quart projecte, també de manera certa, és la
desmassificació del cap Maragall que pot portar al
nostre barri un projecte sanitari i amb ell també un

benefici per al conjunt de la població de Congrés
Indians.
5.

Hem engegat el 2018 i no acaba d’anar massa be la
revitalització del comerç de proximitat, i és per
això que aquest any volem donar-li un impuls per
que no és mori en el nostre barri, un barri que no te
comerç esdevé un barri dessolat, dormitori, i això
no ho podem permetre, entre tots hi hem de posar
la banya i fer-ho realitat.

6.

Per últim i si no hi ha res de causa major que ho
impedeixi, dir-vos que aquest anys han de començar
les obres de remodelació del enllaç de la L4 i L5 de
l’estació de Maragall, aquest és un projecte ja en
fase de licitació i per tant el mes avançat dels cinc.
També llargament esperat i que aportarà un gran
benefici a la ciutadania.

7.

Tot i aquests reptes del 2019, no volem descuidar
el treball quotidià, el treball feixuc, aquell que
potser no és veu tant però que fa del nostre un
barri on agradi viure, com son: l’arranjament dels
jardins Velia, els jardinets de Cienfuegos, el continu
treball en l’enjardinat de places i parterres, el
treball amb GU i Mossos per la seguretat i la lluita
contra l’incivisme, la neteja,(tant necessària), i
tantes coses que les poques persones que ens
hi dediquem us fem arribar com un clam que ens
ajudeu, que hi dediqueu part del vostre temps del
dia a dia. Veniu a l’AVV.

Solicite

su presupuesto de
instalación eléctrica
gratuito y sin compromiso

615 622 175
Instalaciones eléctricas
comunitarias
Proyectos y Legalizaciones
Instalaciones eléctricas
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Una Entitat del nostre Barri,
ENTREVISTA a TeatreViu.Cat
i és per això que la seva seu, per aprovació en Assemblea
General, està domiciliada al barri.
On esteu ubicats habitualment?
La nostra implicació en la redacció del projecte de gestió de
Can Clariana i la nostra col•laboració per fer realitat aquest
epicentre cultural a la ciutat ens ha focalitzat en aquest
Centre Cultural. També la nostra tasca a les escoles del barri
ens fa molt presents en els centre educatius com l’Escola
Arrels.

Per que aquest nom?
Entenem el teatre com a quelcom més que l’escenari i el
fet d’actuar. El teatre més que un fet passiu i de consum
ha de ser una eina de transformació social, educativa i que
empodera al col·lectiu a qui està destinat. Per això hi afegim
el concepte: “Viu”; vist com a acció de fer-lo viu (al teatre) i al
mateix temps com a vivència transformadora.
Qui sou? I Que feu?
Teatre Viu.Cat és una associació arrelada en les arts
escèniques que busca col·laborar amb el canvi i la mediació
per tal d’afavorir la cultura de pau i així contribuir vers un
món sostenible en el que tots hi tenim cabuda. Aportem el
nostre gra de sorra a l’Educació Creativa.
Com i quant va sorgir aquesta idea?
Ja des dels seus inicis fundacionals Teatre Viu.Cat s’ha
desenvolupat al voltant d’una inquietud essencial: La
Creació de Valor a través del Teatre. L’associació Teatre Viu.
Cat neix com entitat al voltant de la primavera de l’any 2000
com l’ideari d’un grup d’estudiants de teatre que, motivats
per un esperit crític i actiu, volen contribuir a la societat
essent un motor de coneixement i experiència cultural.
Serà a finals del 2002 -el 10 de desembre del 2002- que
l’entitat quedarà oficialment registrada en el Departament
de Justícia i Interior de la Generalitat de Catalunya.
Per que sou en aquest barri i no en un altre?
Tot i ser una entitat relativament jove ja des dels seus inicis
impulsa diferents projectes. A partir del 2001 s’inicia un
projecte innovador a l’Escola Arrels que ha anat creixent fins
a dia d’avui. Aquest vincle serà el punt de partida que farà
que Teatre Viu.Cat s’involucri cada vegada més en el barri de
Congres-Indians. Adquireix coneixement del territori i una
visió social i cultural que el sustenta. Actualment l’epicentre
de les activitats de l’entitat està al barri de Congres-Indians
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Quina relació teniu amb altres entitats? I entre altres
entitats similars?
Com a entitat, el nostre arrelament al barri s’ha anat
produint de manera constructiva en un procés ric en dues
direccions que s’han potenciat mutualment. Per una banda
tot allò que Teatre Viu.Cat vol aportar com a entitat al barri,
i per l’altra banda tot allò que la xarxa d’entitats, els veïns i
els diferents equipaments de Congres-Indians han fet de la
nostra entitat un nou referent propi del barri. Actualment
contem amb una xarxa de professionals afins que han
assumit aquests ideals nostres com a propis i ens desafiem
junts per impulsar projectes d’intervenció significatius i
transformadors del nostre entorn. Per anomenar algunes de
les entitats amb les que actualment formem aquest teixit en
el barri: Atikus, Artenea, Mai l’hem vist, AREP, Congregació
Diabòlica del Congrés, Comissió de festes Congrés, Escola
Arrels, Associació esportiva arrels i AV Congrés-Indians...
entre d’altres
Participeu en actes de barri?
Actualment tenint a Can Clariana com a punt referent i
juntament amb L’Associació de Veïns Congrés-Indians, fan
d’una gran i renovada sinergia on canalitzar les nostres
col•laboracions i intervencions en els diferents actes del
barri i això ens ajuda molt a poder realitzar la nostra tasca.
Quina relació teniu amb el districte?
Totes aquelles activitats d’àmbit més general que d’una
manera més transversal han abraçat la ciutat a través dels
diferents districtes han arribat a nosaltres com a diferents
oportunitats d’intervenció i de col·laboració. Algunes més
centrades en temes de teatre social altres més festives i o
culturals.
Com es pot contactar amb TeatreViu?
Contacte via correu electrònic: xavier@teatreviucat.com

JA HA COMENÇAT
L’EB LA MORERA!
Aquest gener del 2019, l’EB La Morera ja ha començat a
ple funcionament. Realment, els endarreriments en l’obra
ens han tingut amb l’ai al cor... Però l’equipament és una
meravella en espais i materials. I em consta que l’equip és

de grans professionals. Us ensenyem unes quantes fotos
de l’interior.... bona sort a l’equip i endavant! Benvinguts
al barri.
Betlem Ayúcar

L’AVV amb la vocalia de memòria històrica, promou

XERRADES HISTÒRIQUES a Can Clariana
Els darrers dijous de cada mes i durant tot el curs tindrem xerrades interssants. per a mes informació
mireu i consulteu la programació dels Centre Cívic Can Clariana Cultural, (triptic,www.canclariana.cat, o
bé info@canclariana.cat).
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50 ANYS DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL CONGRÉS - INDIANS
El proper 27 d’abril d’aquest any
l’Associació de Veïns del CongrésIndians celebra les seves noces d’or.
Ha estat mig segle no només de molta
feina per part d’una entitat sinó també
de lluites encaminades a millorar la
qualitat de vida del barri. Si fem un
breu repàs històric, el precedent va
ser la Comissió Consultiva General
de Barri i les Juntes de Veïns de cada
immoble. Entre aquells veïns i veïnes
que portaven les negociacions amb el
Patronat de les Vivendes del Congrés
Eucarístic va sorgir la idea de crear una
associació veïnal de cara a resoldre
els diversos problemes que s’estaven
plantejant. Però el motiu principal
de la seva fundació va ser arrel d’un
conflicte degut al dubte sobre qui
havia de pagar uns desperfectes d’una
habitatges, el veïnat o bé el Patronat.

Finalment, en un domicili particular
del qui sèrie el vicepresident de
l’entitat, al carrer de Felip Ii nº202
4-2 es va constituir el 27 d’abril de
1969 l’Associació de Veïns VCE-Can
Ros. El primer president fou en J.
Mateo Lloret, que va promoure el
lema “agraïts sí, però mai de genolls”.
La primera Junta es va reunir el 27
d’agost d’aquell any al carrer de Felip
II nº193 1-1. Provisionalment el local
va estar al carrer de l’Espiga nº15, on
abans va estar ubicada la parròquia
provisional. Als seus inicis l’associació
va tenir molt èxit fins el punt que
de seguida es van afiliar més de 800
persones. La quota inicial era de 15
pessetes.
El període de 1969 a 1974 va
estar marcat per les nombroses
negociacions amb el Patronat,
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especialment de cara a resoldre els
conflictes derivats dels contractes i
escriptures dels habitatges així com
la sol·licitud de millores urbanes
com passos de zebra, pavimentació
de carrers i instal·lació de semàfors.
Als pocs anys van crear la Vocalia de
Comerç. Destacar que el 1970 van
celebrar la primera Festa Major del
barri, el 1970 van editar un butlletí per
a socis i sòcies i el 1973 van traslladarse al local on actualment encara es
troba, el qual es va preveure com a
cinema de barri però que mai no ho va
ser.
El període de 1975 a 1979 es va treballar
per resoldre els problemes derivats
de la Llei de Propietat Horitzontal. Va
ser en aquesta etapa que es va crear
la Vocalia de Joventut. Al barri es va
aconseguir una llar d’avis i una aula
de cultura, i a més es va reivindicar als
terrenys dels laboratoris del doctor
Ferran la construcció d’equipaments
educatius.

Els anys 80 va ser una dècada força
conflictiva degut a la desaparició del
camp de futbol de Massana, el tràfic
de drogues, la inseguretat, la manca
de participació veïnal i l’escassedat
d’activitats lúdiques. Arribats els
anys 90 va haver una estabilitat
que va diluir els problemes d’anys
enrere. L’entitat va tenir especial
preocupació per atendre a la gent
gran d’un barri que s’anava envellint.
Malgrat uns anys de crisi econòmica,
l’associació no va quedar al marge a
l’hora d’implicar-se en els principals
problemes que patia Barcelona, fins
i tot formant part de la FAVB. Amb el
reforç del teixit associatiu i cultural
de la barriada dels Indians que
reivindicava la seva pròpia identitat
però alhora sense renunciar a la unitat
de barri, l’associació va adoptar la
denominació d’Associació de Veïns
del Congrés-Indians, fent referència a
un sector urbà injustament oblidat i
que tenia més de mig segle d’història
respecte a les vivendes del Congrés.
Ja al segle XXI, amb la creació de
noves vocalies l’associació de veïns
s’ha anat diversificant i modernitzant
assumint i responent a les necessitats
veïnals dels nous temps. Les millores
urbanístiques, el foment del comerç,
els terrenys del canòdrom, el reforç
del teixit associatiu cultural, la millora
dels transports públics i la creació
de nous equipaments han estat les
principals preocupacions d’aquests
darrers anys. Després de 50 anys
queden encara moltes lluites per
guanyar.
Arxiu Històric del Congrés-Indians

NOVA NORMATIVA PER VEHICLES DE MOBILITAT TPERSONAL
(VMP)

Passats reis, molts haurem rebut com
a regal un patinet elèctric o un vehicle
de mobilitat personal (VMP), ja sigui
roda, plataforma o pati elèctric...

•

Cal considerar que no és com sembla
una joguina amb la que es pot fer de
tot i anar sense cap regulació.
Es ben cert que la legislació d´aquets
tipus de vehicles per part de la
Direcció General de Transit, s´està
encara confeccionat, però no per això
no existeix cap norma reguladora.

A l´Ajuntament de Barcelona dins de
la seva ORDENANÇA de CIRCULACIÓ
de VIANANTS I VEHICLES a la seva
modificació de 2017, ja regulava
l’ús d´aquests tipus de vehicles i
recentment s´ha regulat aquest
any 2018 per acotar i adaptar-se als
diferents models i tipus de vehicles de
VMP EXISTENTS.
A la nova regulació s´agrupen els VMP
en:
•

•

Tipus A: inclou rodes, plataformes
d’una o dues rodes i patins i
patinets elèctrics lleugers. Tenen
un pes màxim de 25 kg i una
llargada que no pot ser superior a
un metre.
Tipus B: en aquesta categoria es
troben les plataformes i patinets
elèctrics més grossos. Pesen, com
a màxim, 50 quilos i no poden fer
més d’1,9 metres de llargada.

Tipus C: aquest grup es divideix
en tres subcategories. La primera
(C0), per als cicles de més de dues
rodes per a ús personal amb
un cistell de grans dimensions.
La segona (C1), reservada als
destinats a alguna activitat
d’explotació econòmica. I la
tercera (C3), per als que es
fan servir per al transport de
mercaderies. En tots tres casos, el
pes màxim és de 500 kg i el límit
de llargada, de 3,1 metres.

Segons
el
tipus
de
vehicle
s’estableixen
unes
restriccions
concretes. En general, però, han de
circular prioritàriament pel carril bici
i, en canvi, tenen prohibit anar per
la vorera. Tot i això, si fa més de 4,75
metres d’amplada i n’hi ha tres de
lliures, els vehicles de transport de
mercaderies hi poden accedir per fer
la càrrega i descàrrega. Pel que fa a la
resta de vies, es fixen les restriccions
següents:
•

•

Carril bici: per a tots els tipus de
vehicles, sempre que l’amplada
ho permeti, i circulin en el sentit
senyalitzat. En el cas que sigui
un carril a la vorera poden anar
a un màxim de 10 km/h. Si és a la
calçada, la velocitat límit és de 30
km/h.
Carrer amb plataforma única:
si és exclusiva per a vianants, hi
poden circular els de tipus A a un
màxim de 10 km/h. Si és una via

per on també passen vehicles,
també hi poden passar els de
tipus B i C1 a 20 km/h.
•

Calçada: està reservada als cicles
de més de dues rodes de tipus C1
i C2. En queden exclosos, però,
els carrers que formen part de
la xarxa bàsica, que concentrin
un gran flux de trànsit i tenen
connexió en l’àmbit de la ciutat.

•

Parcs: només hi poden passar
els de tipus A i B, a 10 km/h com
a màxim. Els de transport de
mercaderies podran accedir-hi si
hi han de carregar i descarregar.

•
El casc es recomanable en tots els
tipus de VMP, i obligatori en els de
tipus B, si es lloguen sempre serà
obligatori.
No els poden utilitzar menors de 16
anys a excepció de zones tancades al
transit i amb supervisió dels pares o
tutors.
S´ha de contractar una assegurança
de seguretat civil en el cas dels
vehicles amb activitat econòmica
obligatòriament, però donades les
característiques dels VMP i els fluxe
circulatori, és molt recomanable la
seva contractació.
L´ordenança també inclou un règim
sancionador amb multes segons la
gravetat de la infracció. Per als casos
lleus, és de fins a 100 €, fins a 200 per
als greus, i fins a 500 en els que siguin
molt greus.
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CANÒDROM UNA NOVA ACTIVITAT

Al canòdrom cada primer diumenge de mes tenim una
nova activitat que cal aprofitar, aquesta però crea una
desorganització per als firants que caldrà solucionar i que

el districte ha de facilitar per tal que tots podem gaudir
d’aquesta fira mensual.

URBANISME
Reforma dels Jardins Velia: Per fi tenim aquest
projecte quasi acabat, esperem haver resolt el tema de
les aigües i poder gaudir en condicions d’aquest espai,
es un jardí tancat en el que hi ha habitatges a nivell
de sol i per tant hem de tenir mes cura si cal. Un altre

ARA

problema és l’incivisme de joves que no saben per a que
serveixen les papereres i també els amos incívics dels
gossos, (hi ha un cartell a la porta amb instruccions molt
clares per tot hom).

ABANS

Reforma Jardinets Cienfuegos: Un obra menor
que degut al estat de les clavegueres i desaigües s’ha
convertit en mes important però que donarà mes
qualitat als habitatges afectats, ara cal una mica de
paciència per que acabin en el termini previst.
Ens queda i estem insistint en una solució per la
cantonada Concepció Arenal i Cienfuegos, seguim
treballant per buscar la millor opció.
Jesús Ribera
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ELS ESPAIS PARTICIPATIUS A CAN CLARIANA CULTURAL
•

Fomentar valors socials i culturals i noves formes
de participació, com la potenciació de dinàmiques
participatives a nivell de sector i territori per impulsar
projectes comuns.

I ho fem a través de tres espais: trimestralment es fa les
Reunions d’ entitats de Can Clariana amb la direcció del
centre, que es troben per fer el seguiment del projecte i fer
propostes en la programació .
El projecte de gestió que l’associació de veïns vam
redactar per Can Clariana es basa en la Gestió Cívica
Ciutadana. Per tant, s’estableixen uns eixos de treball ben
definits: arrelament al territori, democràcia i participació,
sostenibilitat i impacte i retorn social. Tots són important
i denoten una base social i ciutadana significativa. En
aquest article, però, em vull centrar en la “democràcia i
participació”.

En el nostre projecte, hi ha tres objectius que defineixen
aquest eix:
•

Fomentar la participació del teixit social en la gestió i
en la programació de l’equipament.

•

Impulsar les transformacions individuals i col·lectives
per aconseguir una ciutadania activa i implicada en la
gestió del bé comú.

Un cop l’any, fem el que anomenem Espai Ateneu, que es
va fer al juny del 2018, i es obert a totes les entitats del
barri i veïns i veïnes, on podeu saber que passa dins del
centre i aportar suggeriments i tenir veu aportant noves
necessitats. I, ara el 13 de desembre, per tancar l’any i
presentar la memòria, hem fet l’Espai Activitats, obert a
entitats, grups i persones usuàries del centre. L’equip ens
va presentar la memòria amb una bona dinàmica i amb
uns números excel·lents d’activitats, tallers, espectacles,
cinema, xerrades i exposicions, teatre social, cicles de
ciutat... que superen les expectatives inicials. Només us diré
que han passat 9.200 persones pel nostre centre.
Tots aquest espais de participació ciutadana valoren i
ofereixen noves mirades al projecte comunitari, ajuden a
fer-lo créixer i arrelar-ho a l territori. Can Clariana Cultural
es de tot el barri, de tots vosaltres. Veniu i feu-la créixer!
Betlem Ayucar
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UN CRIT! EL MÓN A L’INREVÉS
Afortunadament hi ha amos de gossos
que son molt respectuosos i utilitzen
aquest espais, recullen les caques i
respecten els jardins, ara mateix son
d’admirar!

A la plaça del Congrés hi ha un PipiCan que és desinfecta periòdicament
i és neteja cada dia, molt mes net que
els parterres maltractats, haurem de
plantar flors en aquell espai?

Tinc una pregunta, és mes important
el dret d’uns que el dret d’altres?, és
mes important el dret d’estimar els
animals que el d’estimar les plantes,
flors i arbres que tenim als parterres
del nostre barri? Quin és el respecte a
aquest últim.
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Recordem, el BARRI és de TOTES
les persones que hi vivim, i potser
la solució es la educació, com
en el programa de tv que hi ha
ensinistradors de gossos que
eduquen també als amos en el que fa
a respectar els drets dels animals i el
seu entorn.
Montse
* fotografies fetes el 8 de gener a la
mateixa hora.

CAVALCADA DE REIS CONGRÉS-INDIANS 2019
El passat dissabte 5 de gener, els carrers del barri del
Congrés Indians, es van omplir de nens i nenes, pares i
avis per veure els Reis Mags d’Orient. Ses Majestats van
entregar els premis de dibuix a, Amanda, Ares, Alicia i
Yutong, representants i guanyadores del concurs presentat
a les escoles Arrels, Ramon Llull i Ferran i Clua, totes elles
al nostre barri; un d’aquests dibuixos va ser el cartell de la
Cavalcada de Reis Congrés Indians 2019.
Puntualment a les 18 h. la Cavalcada és va posar en marxa
des de Can Clariana als Mags d’Orient els acompanyaven les
comparses i carrosses de l’ escoles “ARRELS”, Ramon Llull i
altres entitats com les comissions de festes, els diables amb
la carbonera, l’Avv, l’Agrupació Congés, la UBCI, etc. totes
elles integrades a la coordinadora d’entitats.
Durant tot el recorregut, la mainada, pares i avis van donar
les cartes d’últim hora els Reis que saludaven i repartien
Caramels durant tot el recorregut. Finalment arribaren
les escales de l’església on el Pessebre vivent els estava
esperant, els Mags feren l’ofrena i desprès d’uns breus
parlaments, els representants del barri van fer entrega als
Mags la Clau de la ciutat, el Pa i la Sal per tal de fer possible
el repartiment dels presents a totes les nenes i nens del
nostre barri.

HOMENATGE DE LA GENT
GRAN AVV-2019
Us convidem a la festa homenatge a la gent gran, que com
sempre organitza l’Avv Congrés-Indians, enguany serà
el 23 de març a les 18h, hi esperem a tothom que vulgui
gaudir d’una tarda entretinguda a Can Clarians, (Felip II
222). Aquest és un acte gratuït, hem de tenir en comte però
que l’aforament es limitat. Sereu informats amb el cartell
anunciat a botigues, casals etc. per tal de recordar-vos-ho
uns dies abans.
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Telèfons d’Interès

FOTO DENÚNCIA

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 deixen rastre a
la factura, si a la memòria del mòbil.
VIOLÈNCIA DE GÈNERE

016

BULLYNG ESCOLAR

116111

Com sabeu al nostre barri hi ha afortunadament
molt espai verd, per un costat no massa respectat
i per altre, molt brut, denunciem aquest estat a
dues bandes, contra l’incivisme recurrent i la poca
disposició entre neteja i parcs i jardins a tenir cura
d’aquest espai verd. Entre tots i totes fem un barri
millor, gaudim del nostre espai!

Carrer Garcilaso/Puerto Principe, no podem fer servir
les voreres per estacionar camions encara que sigui
per la descàrrega de mercaderies, és per això que
hi ha les DUM, en tot cas si en fa falta mes, es pot
proposar.

DIA DEL PUNT VOLAT
Saps que el 24 de gener va ser el Dia del Punt Volat?
El dia del punt volat està inspirat en el «Word Nerd Day»
anglosaxó i es fa en honor a un símbol tan característic
del català.
Saps per què se celebra? Tothom coneix la ela
geminada, però molta gent l’escriu malament: amb un
punt baix, un guionet o un punt gruixut.
Saps per què es va escollir el 24 de gener? Es considera aquesta data
l’aniversari del punt volat i la ela geminada. El 24 de gener de 1913 s’aprovaren les
normes ortogràfiques del català modern i establien l’ús del punt volat en català
per a escriure la ela geminada.
Si un dels desitjos per a aquest any 2019 que comença
és millorar tant els coneixements orals com escrits en
català, vine’ns a veure. Tenim el curs que necessites.
Som al c. Sant Adrià, 20, edifici antigues oficines, 1r pis,
Recinte Fabra i Coats.
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La Junta de l’Associació de Veïns i Veïnes
Us convoquem a la presentació
• Del Logo del Cinquantenari
• Del treball fet aquests 4 últims anys
Dia: 19 de febrer
Hora: a les 19 hores
Lloc: Can Clariana

