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Benvolguts veïns i veïnes,
Com us deia en el darrer butlletí ja tenim per davant un nou mandat del 2019
al 2023. En l’equip de govern tenim noves cares i un pacte renovat entre
Barcelona en Comú i PSC. El nou organigrama municipal de la ciutat ja està
definit.
Pel que respecte al districte de Sant Andreu tenim nova Regidora, Lucía
Martín, i nova Gerent, Maria Gas. Continuen al seu càrrec la presidenta
del districte, Montserrat Benedí, i el conseller tècnic, Gerard Sentís, la
consellera del nostre barri per aquest mandat serà na Isabel Loscos. S’han
renovat la resta de consellers de diferents partits polítics que formen part
del nostre territori. Us recomano que si esteu interessats visiteu la pàgina
web https://ajuntament.barcelona.cat/ca/organitzacio-municipal/coneix on
us explica com s’organitza l’Ajuntament de Barcelona per la gestió i govern
de Barcelona. Crec que és interessant i tothom hauria de saber com funciona
aquesta ciutat i com es governa. Us convido a que ho feu.
Per ara, l’associació de veïns i els nous responsables polítics del districte
iniciem una ronda de reunions per establir de nou el Pla d’Actuació del
Districte 2019/2023. Aquest pla està basat en les demandes que fem pel
barri, exposem les necessitats i les accions que valorem per millorar i fer
créixer el Congrés- Indians. Algunes d’elles les arrosseguem d’anteriors
mandats però d’altres les hem aconseguit. Negociar un pla d’acció no és
fàcil però per això està l’associació de veïns. Recollim les vostres veus i el
vostre suport i així construïm.
En aquest numero us presentem el nou pla de treball de la vostra associació
pels propers quatre anys i serà el que traspassem al districte. Com sempre,
continuarem vetllant i lluitant per un barri millor. I continuem demanant-vos
la vostra col·laboració i el vostre suport. Qualsevol aspecte que pugueu
valorar del barri digueu-nos-ho i participeu amb nosaltres. Us necessitem.
TREBALLANT PLEGATS, SUMEM ESFORÇOS. JUNTS FEM BARRI!
Betlem Ayúcar. Presidenta AVV Congrés- lndians
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PROTECCIÓ DE DADES
Des de l’Avv volem seguir al teu costat,
per mantenir als socis i sócies 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
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correu electrónic avvcongresindians@gmail.
com o be presencialment en horari d’atenció
al soci, on podreu signar el consentiment.
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Amiant
Que és l’amiant? L’amiant és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles. És un potent cancerigen (grau1). Si
les fibres s’alliberen i s’inhalen poden quedar als pulmons i altres parts del cos, i provocar greus patologies que apareixen
entre deu i quaranta anys desprès de l’exposició.
Que és el fibrociment? El fibrociment és un material de construcció compost per ciment i fibres d’amiant que fins al
2002, (prohibit a espanya des de llavors), es fabricava en forma de plaques, cobertes o parets pluvials, baixants d’aigua,
canalitzacions i dipòsits d’aigua.
A casa meva tinc amiant? S’aconsella no tocar ni manipular
material que contingui amiant ni fer forats amb trepador. Tampoc
es recomana treure el material i molt menys depositar-lo en un
abocador no controlat ja que pot constituir un delicte. Si trobem
materials amb amiant abandonats, cal avisar a les autoritats
locals, serveis de salut, inspecció de treball o Agència catalana de
Residus segons els casos. L’envelliment del material és suficient
per reclamar-ne la retirada, al nostre barri es troba normalment
en teulades com a fibrociment, (uralita) d’algunes construccions.
Que hem de fer de d’ara??
1. Ens cal amb l’ajuda de tots inventariar l’amiant instal·lat al
barri.
2. Cal que l’administració fixi una data límit per dur a terme un pla de retirada responsable de tot l’amiant instal·lat en
tots els espais públics o privats, interiors i exteriors.
3. Si en el teu entorn has detectat problemes amb l’amiant, activa’t i digue’ns-ho, vine a l’associació.
Jesús Ribera

Les Festes Majors al nostre barri
Un any mes hem de felicitar
a les comissions de festes pel
treball intens durant l’any i els
dies de festa al començament
de tardor, on els veïns i veïnes
han pogut gaudir uns dies
d’actes populars de tota
mena.
Congrés
Indians
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Els Problemes de SEGURETAT i CONVIVÈNCIA a
l’entorn de la Plaça del CANÒDROM
Fa uns mesos que veïns i veïnes del voltant de la plaça, el
personal que treballa a Península i sobretot els que viuen
al carrer de Riera d’Horta estaven patint greus conflictes
de seguretat i convivència relatius a problemàtiques amb
alguns bars i amb un assentament de persones sense
sostre a les escales del canòdrom.

neteja i desallotjament amb la guàrdia Urbana tres cops
a la setmana. La vigilància i presencia policial, la revisió
de llicències i inspeccions, el tancament de les escales
del canòdrom, i una llarga llista d’accions en els mesos
d’estiu han millorat molt l’entorn, tot i que encara falten
qüestions per resoldre.

Cap al mes de maig, es posen en contacte amb nosaltres
per exposar els fets i plegats comencem a treballar
en solucions possibles. És desprès d’una assemblea
veïnal, es constitueix una comissió de representants
dels veïns que treballant amb nosaltres, l’associació de
veïns, establim una línia de comunicació i diàleg bàsica
per poder actuar de la manera mes efectiva. Amb un
panorama delicat, doncs per una banda, persones
sense sostre i que necessiten una atenció especial per la
situació que pateixen i que van trobar en les escales del
canòdrom el seu refugi on feien la seva vida quotidiana;
per altra banda, la clientela d’alguns bars de Riera d’Horta
provocant situacions d’agressió i insults amb una falta
total d’educació i respecte pels veïns, (insults, agressions
entre uns i altres, sorolls i baralles, ocupació excessiva de
la calçada per les terrasses i ocupació indeguda del carrer
amb begudes i altres substàncies, brutícia i mals olors), la
degradació i abandó de l’edifici canòdrom i entorn, no fa
mes que empitjorar les coses.... En fí, els veïns i veïnes han
viscut amb por i amb una gran preocupació per la pròpia
seguretat i per la vida d’un carrer tranquil.

Durant tot l’estiu tècnics de l’ajuntament en resolució de
conflictes han estat a la plaça i carrers adjacents parlant
amb els veïns, amb nosaltres, amb els bars, amb comerços,
amb els serveis públics implicats... fent intervencions
i copsant les diferents problemàtiques per aplicar les
millors solucions. Algunes d’elles ja realitzades, d’altres i
gràcies a la diagnosi d’aquests tècnics, s’hauran d’aplicar
en els pròxims dies.

Des del mes de maig, hem fet diverses reunions amb
Regidoria, tècnics del districte i responsables de serveis
implicats com el Servei d’Integració Social, Guàrdia
Urbana (amb la policia de barri), Mossos d’Esquadra,
Institut de Cultura (adjudicatari de l’edifici canòdrom), i el
Gerent de Península. Aquest treball en xarxa ha permès
planificar línies d’acció coordinades. De fet, s’han fet
reunions de seguiment i valoració per anar reajustant les
accions: per un costat amb l’educació i integració social
de les persones sense sostre, també amb un servei de

La urbanització de l’illa i el seu ús regulat ajudaran a
pacificar aquesta part del barri oferint els serveis que es
mereix i que fa anys que estem lluitant; que es portin a
terme el projecte del pavelló esportiu i la reforma de la
plaça, juntament amb una reforma integral i una revisió
del pla d’usos de llicencies de Riera d’Horta, (on en cent
metres hi ha sis bars), es cabdal, tot i que una part pertany
a Nou Barris.
No voldria acabar aquestes línies sense agrair la bona
disposició del veïnat en participar i col·laborar amb
nosaltres, l’associació de veïns. Hem fet bona feina tots
junts, les fotos, vídeos, explicacions, la participació
en l’organització, reunions i assemblees ens dona la
confiança de seguir treballant per tenir una barri millor
i tranquil. D’això es tracta, per que de la unió de veïns
surt la força. També ha estat cabdal la coordinació dels
serveis municipals per part de l’anterior Gerent del
Districte, Carme Turégano, la capacitat d’escolta i la
bona comunicació entre tots ha estat la base d’un bon
treball en xarxa.
Betlem Ayúcar
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Detall de les Obres L4 i L5, vestíbuls
L5- Vestíbul Ramón Albó
•

Ascensor andana –vestíbul

•

Ascensor vestíbul carrer

•

Sortida Ramón Albó millores

L4 - Vestíbul Ronda Guinardó
•

Nou vestíbul amb les instal·lacions necessàries ( baixa tensió, centre control estació, etc )

•

2 Ascensors andana – vestíbul

•

Ascensor Carrer –vestíbul
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CIVISME
D’acord amb l’etimologia, el civisme constitueix el conjunt de qualitats que permeten als ciutadans viure en la ciutat, és
a dir, viure en comunitat tot respectant unes normes de convivència pacífica, acceptant les regles de joc de la democràcia
i els drets fonamentals o els valors constitucionals. Cívic és el comportament propi o característic del ciutadà.
A partir de l´1 d´abril de 2017, el Telèfon del Civisme 900 226 226 quedà com a telèfon gratuït exclusiu per comunicar
queixes i suggeriments sobre la ciutat.
En aquest telèfon, la ciutadania pot comunicar gratuïtament avisos, incidències, queixes, reclamacions, suggeriments i
agraïments sobre el funcionament de la ciutat i dels serveis municipals, que també es poden fer arribar a l´Ajuntament
mitjançant aquest web, a través de l´espai d’atenció en línia.
S´hi poden comunicar, per exemple, qüestions relacionades amb els desperfectes en l´espai públic, el mobiliari urbà, la
neteja, la recollida d´animals morts, la recollida domiciliària de roba o l´existència de vehicles abandonats, entre altres.
NOSALTRES FEM, ara toca que TÚ també ens ajudis en la manera que puguis, posa’t en contacte amb l’avv o be truca al
telèfon 900 226 226 qualsevol dia de 07.00h a 23.00h. Entre tots ho fem tot.
Jesús Ribera

MEDI AMBIENT
Salut del aire que respirem
Cap dels barris que formen part del districte de Sant
Andreu compta amb una estació per mesurar els nivells
atmosfèrics. Així doncs, no es pot conèixer amb exactitud
quina és la qualitat de l’aire que respiren els veïns de Sant
Andreu, encara és una zona que s’ha inclòs en el sector
dels que tenen un estat “moderat” de l’aire.

(33.053 a Barcelona), fures (798), la més comuna de les
mascotes exòtiques, i altres animals (537). La xifra en el cas
d’espècies com els felins és menys ajustada a la realitat, ja
que “molts propietaris no els identifiquen al no veure-ho
necessari per a un animal que pràcticament mai surt de
la llar”
** Estadística del Col·legi de Veterinaris de Catalunya

Cotorres argentines
Aquests ocells que semblen innocents, s’estan
convertint si ja no ho son en una plaga a moltes
ciutats, és una espècie que amenaça la biodiversitat,
doncs es torna agressiva i ataca a espècies autòctones
com els pardals.
La invasió és deu a una moda dels anys 80 i 90 en el fet
de comprar-les com animals de companyia que mes tard
s’escapen o son alliberats.

Dades del barri
Nombre d’habitants 14.051, 345 habitants per Ha.
Superficies del barri 40,7Ha, 28,95% sol residencial, 16,5%
infraestructures, 7,8% equipaments 5% zona verda
** Ajuntament de BCN
Jesús Ribera

Animals de companyia
Mentre el nombre d’habitants humans de Barcelona fa
més de dues dècades que està estancat, any rere any
els gossos es consoliden com a protagonistes a l’alça
del cens poblacional de Barcelona. Així es constata
observant el paisatge quotidià de la capital i es ratifica
consultant les xifres oficials: al final del 2016 hi havia a la
ciutat 149.870 gossos per a una població d’1,6 milions de
persones. O el que és el mateix gairebé un gos per cada
deu veïns. Més discrets resulten els números per a gats
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PLA DE TREBALL 2019 - 2023
Després de fer un balanç positiu de les millores aconseguides en els últims cinc anys, com per exemple, el centre cultural
Can Clariana, l’escola bressol municipal La Morera, la rehabilitació de carrers com Puerto Príncipe, la rehabilitació de
l’Edifici Canòdrom, etc., som conscients que el barri necessita de la nostra empenta per continuar millorant. És per això
que volem presentar-vos el pla de treball 2019-2023 aprovat en Junta i que ha de servir-nos de guia per a assolir els
objectius dels propers cinc anys.
PLA D’EQUIPAMENTS DEL CANÒDROM:

MANTENIMENT INTEGRAL DEL BARRI:

Cal treballar en aquest mandat per complir la urbanització
de l’illa del Canòdrom de manera definitiva:

Encara tenim carrers que estan a l’espera de ser arreglats,
per exemple Acàcies, Cardenal Tedeschini, Prats d’en
Roquer, Francesc Tàrrega...

•

Reforma de la plaça del Canòdrom.

•

Poliesportiu Polivalent de 3 pistes (PAV3). S’ha
arribat a un acord amb entitats i Districte sobre
l’estudi presentat entre el febrer i l’abril del 2018.

•

El nou plantejament del CAP Congrés amb més espai
per a entitats a la cantonada Can Ros – Tedeschini.

•

Queden pendents per reubicar el Centre de Dia i
Residència per a gent gran i la Residència per orfes
discapacitats.

RECUPERACIÓ PER ÚS PÚBLIC DE DOS ESPAIS
PERDUTS AL BARRI:
L’antic mercat del Congrés i el solar privat abandonat fa 20
anys del carrer Puerto Príncipe amb Alexandre Galí.
RECUPERACIÓ DE L’ESPAI DEL CARRER ACÀCIES PER
AMPLIAR ELS ESPAIS DE L’IES ALZINA I L’ESCOLA
FERRAN I CLUA:
Tal i com es va acordar amb l’Ajuntament amb la construcció
de l’edifici del nou Casal de barri i l’EB Manigua al 2003.
RECUPERACIÓ DE LA CASETA DEL DR. FERRAN I
CLUA:
Per al futur com a Centre d’Interpretació de la seva obra i
espai d’exposicions annexat a Can Clariana.
MOBILITAT I AREA VERDA:
Ampliació de l’Àrea de solapament per demanda veïnal
entre els barris Sagrera i Congrés-Indians i Torre Llobeta
i Vilapicina.
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ARXIU HISTÒRIC:
Hi ha molta feina per fer: organitzar físicament l’Arxiu, fer
visibles determinats punts d’interès del barri i reflexionar
sobre aspectes de la memòria històrica i la nomenclatura
dels carrers.
TRANSPORT PÚBLIC:
Continuarem treballant amb les xarxes de bus i adaptació
de l’intercanviador L5-L4.
PLA DE COMERÇ:
L’associació de comerciants de Congrés-Indians,
l’Associació de Veïns i Veïnes juntament amb l’Ajuntament
de Barcelona tenim la voluntat de dinamitzar el comerç de
proximitat.
CIVISME I CONVIVÈNCIA:
Volem viure en un entorn en el que les persones tenim
consciència d’allò que és de tothom, d’allò que és públic.
SEGURETAT I PREVENCIÓ:
La seguretat és la condició bàsica per a la qualitat de vida
del nostre barri.
ZONA VERDA I NETEJA:
Vigilem el bon estat dels nostres carrers, places, arbres i
parterres.

Ens ajudes?

Organigrama PLA DE TREBALL 2019 - 2023

Nova VOCALIA
El mes de setembre. l’associació de veïns i veïnes de Congrés Indians vàrem posar en marxa
una nova vocalia, la de persones amb capacitats diferents, amb l’afany de col·laborar en
la manera del possible amb les entitats existents al barri i a fer un barri mes adequat per
viure-hi.
Tots els dilluns de 18 a 20 h.us podrem atendre els vostres suggeriments i a l’hora donar-vos
les informacions que es pugui interessar.
Projecte Radars BCN
Telèfons: 93 277 98 34 i 93 619 73 11
E-mail: radarsgentgran@bcn.cat
Montse i Enric
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El català, LLENGUA DE TOTS
Entrevista al responsable de La Delegació de Sant
Andreu del Centre de Normalització Lingüística de
Barcelona.

Indians, on fem cursos de manera continuada des de fa
deu anys.
En altres casos col·laborem amb una entitat per oferir

Què és i com funciona el Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona?

català als seus usuaris, com ara l’AMPA de l’escola Molí
de Finestrelles, al barri de Sant Andreu. Acostumen a ser
cursos de nivell bàsic, que faciliten als alumnes la recerca

És l’organisme públic que té cura de facilitar el

de feina. Sovint saber català és un requisit indispensable

coneixement i afavorir l’ús de la llengua catalana entre la

per accedir a un lloc de treball i és un aspecte valorat en

ciutadania, i ho fa a través de la presència descentralitzada

moltes feines, especialment si estan relacionades amb el

als diferents districtes de la ciutat i amb el treball en xarxa

tracte amb el públic.

amb les entitats.
Després d’un temps sense tenir-hi presència, aquest curs
Quin procés s’ha de seguir per accedir a un curs de
català?

hem tornat a la zona de Navas, on hem començat tres
cursos (de nivell bàsic i intermedi) a T’acompanyem, en
col·laboració amb aquesta entitat i el Pla Comunitari de

Els cursos de català de tots els nivells s’ofereixen a través de

Navas.

les delegacions als districtes i dels dos punts d’Acolliment
Lingüístic. També hi ha l’oferta a distància, que es vehicula

Com veus, procurem ser a tot el territori. A partir dels

a través dels dos punts SAFD (Servei d’Autoaprenentatge

cursos a Congrés Indians, la Sagrera i Navas mirarem de

i Formació a Distància). Els programes de Voluntariat per

teixir col·laboracions i fomentar activitats fora de l’aula.

la Llengua i d’Activitats culturals i de coneixement de

Si reactivem els contactes amb els establiments i els

l’entorn complementen la tasca i fomenten els entorns

eixos comercials d’aquests barris i aconseguim una bona

d’ús de la llengua.

xarxa d’establiments voluntaris per la llengua difondrem
el comerç de proximitat entre els alumnes i alhora els

Qualsevol ciutadà que estigui interessat a estudiar català

facilitarem practicar en entorns d’ús reals el que estan

s’ha d’adreçar a una delegació o a un punt d’Acolliment

aprenent a l’aula.

Lingüístic. Hi trobarà la informació de tots els cursos
de la ciutat i es podrà inscriure al que triï. Si ja en té
coneixements previs se li farà una prova de nivell gratuïta

Bé, doncs molta sort i gràcies per tot el que ens heu
explicat.

(amb cita prèvia).
Gràcies a vosaltres.
On està situada la Delegació de Sant Andreu?
La Delegació de Sant Andreu està situada a l’interior del
recinte de Fabra i Coats, amb accés pel carrer Sant Adrià,
20, i pel carrer Gran de Sant Andreu, 202.
L’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a
14 h i els dijous també a la tarda, de 16 a 20 h.
Només es fan cursos al local de la delegació?
A part dels cursos que oferim a la mateixa delegació
mirem de ser presents als altres barris.
De vegades hi ha serveis o equipaments que ens cedeixen
l’ús d’una aula, com és el cas del casal de barri de Congrés
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El COMERÇ al nostre Barri
La Unió de Botiguers de Congres Indians (UBCI), juntament
amb l’Ajuntament de Barcelona i l’AVV hem iniciat un pla
de treball amb la voluntat de DINAMITZAR EL COMERÇ
DE PROXIMITAT. Et presentem les tres línies de treball
que ens proposem afrontar:
•

•

•

Reactivació i recolzament al comerç de proximitat que
asseguri als veïns i veïnes la possibilitat de consumir
productes i serveis de la vida diària sense l’obligació
de sortir del barri.
Realització de millores urbanístiques que recolzin
i facilitin la dinamització del comerç a la zona
delimitada. Totes elles han d’implementar-se de
manera coordinada i tenir un impacte que sumi a
favor de l’objectiu del pla.
Implicació de diferents col·lectius i entitats del
barri en la participació d’aquelles accions que van
adreçades a dinamitzar i gaudir de determinats
espais infrautilitzats.

per aconseguir fer realitat les línies de treball esmentades.
Pel teu establiment ha passat o passarà una persona
autoritzada per a recollir la teva opinió a través d’una
petita enquesta que ens donarà informació rellevant
sobre la visió que té el col·lectiu sobre la situació actual
del nostre teixit comercial.
Jesús i Viqui

És necessària la màxima col·laboració per part de tots els
establiments comercials del nostre barri per a aprofitar
aquesta oportunitat de millora del nostre comerç de
proximitat i del servei que oferim als nostres veïns i veïnes.
Associar-se es important a l’hora de dur a terme accions
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Neteja i Plagues
El Congres i els Indians un barri peculiar, fa uns anys vàrem
fer un reportatge des de l’Avv amb aquest títol, ara, avui
hem de parlar d’altres qüestions que no sent alienes a la
resta de la ciutat, ens causen temor i sobre tot molèsties.
Ens referim a la neteja de carrers, places i jardins, de la
cura del nostre arbrat i dels animals amb els que ens toca
conviure. Aquests dies hem fet passejades pel barri amb
els responsables de Neteja i Jardins, també ens hem posat
en contacte amb els responsables del control de plagues.

De tot plegat, hem fet un recull i traslladat als responsables
del Districte per que li facin un seguiment mes acurat i
raonable. Per la nostra part, seguirem fent les visites
periòdiques amb els responsables a peu de carrer, però el
que us demanem també és que ens feu arribar les queixes
i aportacions al nostre coreu electrònic o venint a l’Avv i,
que quant us sigui possible, feu ús del telèfon del civisme..
Jesús Ribera

Anem a pams, tenim una neteja deficient, tan pel que fa
als escombriaires, (que escombren i que no, per que no
escombren els parterres, o per que es queden llocs sense
netejar, etc); com pel que fa als contenidors de selecció
de deixalles, (període de neteja de contenidors, deixalles
al voltant, ubicació correcta un cop passa el camió, etc).
Esperem que aquestes visites sobre el terreny siguin
motiu suficient per la millora del servei.
Pel que fa al control de plagues en que s’han convertit
coloms, cotorres i rates, tot i que s’estan fent actuacions si
que hem demanat i insistit en un major control sobre tot
d’aquest últim rosegador.

NETEJA DEFICIENT

Breu història: Alfons XIII als Indians
El 27 de maig de 1929, el rei Alfons XIII va visitar a l’insigne
savi Jaume Ferran i Clua, a casa seva, als Indians. No era
la primera vegada que venia prop, havia visitat en diverses
ocasions la fàbrica d’automòbils La Hispano Suiza o inclús
la de catifes del Comte Sert, ambdues a La Sagrera, també
la Fabra i Coats a Sant Andreu, o altres al Clot, però fins
aquesta data no havia estat als Indians.
En una llarga estada per a les inauguracions de l’Exposició
Universal de Barcelona de l’any 1929, dilluns 27 de maig,
va anar cap a les sis de la tarda a inaugurar la primera
de les cases que estava construint la Real Institución
Cooperativa de Funcionarios, en un terreny proper al
passeig de Maragall “entre Horta y el Guinardó”.
Allà acompanyat del Governador Civil, els presidents de
la Cooperativa i d’altres autoritats va recórrer l’habitatge
engalanat, veient els planells dels futurs habitatges
retornant al seu automòbil, un Hispano Suiza, sortint a un
quart de set cap a la Torre del Dr. Ferran, on arribaria uns
minuts desprès acompanyat entre d’altres per l’Alcalde de
Barcelona.
A la porta de l’Institut Ferran l’esperava Jaume Ferran i
Clua, Alfons XIII va abraçar al savi bacteriòleg, saludant
als col·laboradors del Dr. Ferran, que l’acompanyaven en
aquells moments, els seus fills Joan, Jaume i Santiago, els
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gendres Vila i Alavern; els catedràtics doctors Martínez
Vargas y Gil Vernet; els doctors Jover, Navarro Perarnau,
Marimón, Duran i Arrom, Pizá, Roca Puig, Pesado, Beltrán,
Pujol i Arrieta i Perarnau; també els senyors Noel Llopis i
també Marti, inspector de higiene pecuària del port.
El rei agafant del braç a l’ancià científic va recórrer les
instal·lacions, començant per l’estudi i el laboratori,
rebent les explicacions dels preparats, mostres i de
l’experimentació en animals, així com dels treballs que
es feien amb les vacunes, les recerques antituberculoses i
sobre la pesta blanca, els avenços en microfotografies i la
llarga labor, que va ser elogiada per el rei, comprometentse a .promoure i ajudar institucionalment la gran obra feta
pel Doctor Ferran i els seus laboratoris, una tasca que
sempre havien desenvolupat privadament i amb ben pocs
recursos.
En acabar la visita i als Jardins de la casa es va servir un
refrigeri, assegut a la taula la família de Ferran, escoltaren
del nét del Dr. Ferran unes paraules d’agraïment tot
formulant un brindis dirigit Alfons XIII. Aquest abandonà
les instal·lacions acomiadat per els presents i un bon
nombre de públic que esperava als voltants de l’edifici.
Joan Pallarès-Personat

Persones Grans, GRANS PERSONES
PERSONES

•

Continuem construint un barri més humà i més solidari.

•

PROJECTE D’ACCIÓ COMUNITÀRIA
GRANS, GRANS PERSONES - RADARS

Hem celebrat 10 anys treballant plegats les entitats,
associacions, serveis i voluntariat per a la gent gran,
continuem treballant per assolir el nostre objectiu: millorar
el benestar de les persones grans del territori, fomentant
el manteniment de les relacions amb l’entorn i prevenint
situacions d’aïllament social. Aviat iniciarem una nova
línia d’acció per combatre la soledat de la gent gran: el
projecte “Sentir-se bé en companyia”, amb l’objectiu de
promoure un envelliment actiu mitjançant l’educació en
salut i la vinculació amb la xarxa social del barri.

La Sagrera es Mou
Espai 30 C/Hondures, 28 Sra. Elena Bigas
Tel. 652 796 618 (matins de 9 a 13h)
AREP
Pg. Maragall 124. Sra. Silvia Vila. T. 646257604
(de 10 a 18h)
Fes el pas, participa!
Montse Lopez

Volem aprofitar per fer una crida al bon veïnatge animantvos a incorporar-vos a la xarxa de voluntariat del barri.
El projecte necessita persones compromeses que vulguin
dedicar una petita part del seu temps.
Al nostre Barri, podeu adreçar-vos a qualsevol
d’aquestes entitats:
•
Casal de Gent Gran La Palmera
C/Olesa, 41 Sra. Lucia Pena Tel. 663 639 004
(de 10 a 20h)
•
Parròquia Sant Pius X
C/Cardenal Tedeschini, 52 Sra. Maria Nisa
Tel. 600 755 459 / 93 349 02 16 (dimarts de 18 a 20h)
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Com funciona l’equip d’Atenció Primària Congrés
Necessites visita amb el teu metge o a la teva infermera
d’Atenció Primària?
Saps on es troben i com ho has de fer?
El funcionament dels Centres d’Atenció Primària i dels
seus Equips d’Atenció Primària de Barcelona ciutat, tot i
ser similars tenen les seves particularitats organitzatives.
L’EAP Congrés atén a la població que viu als barris de
Congrés, Indians i part de Navas i la Sagrera. Estem ubicats
físicament al CAP Maragall a la 4ª i 5ena planta compartint
edifici amb l’EAP Encants, l’ EAP Camp de l’Arpa, la Linea
Pediàtrica, la Linea Odontologica i Atenció Especialitzada.
Som un equip format per vint metges, divuit infermeres,
tretze professionals d’Atenció al Ciutadà, dues
treballadores socials, dues auxiliars d’infermeria, una
odontòloga i una gestora de casos.
A la planta baixa rebras atenció especialitzada com:
pneumologia, digestiu, cardiologia, dermatologia,
reumatologia i endocri.
Hi ha tres especialitats hospitalàries que visiten molt
a prop, al CAP Guinardó que està al Carrer Teodoro
Llorente nº26 i són l’ otorrinolaringologia, oftalmologia i
ginecologia.
Què has de fer si necessites una visita amb el teu metge,
la teva infermera, la treballadora social o l’odontòleg
de l’EAP Congrés?
Si et trobes malament per algun motiu mèdic que no és
urgent, pots demanar cita prèvia amb el teu metge o
infermera .Tots els ciutadans tenen dret a tenir un metge
i una infermera assignada. És molt important que et
visitin (sempre que sigui possible) els teus professionals
assistencials perquè son les persones que et coneixen i
et poden fer un seguiment més adient. A més, seràn
qui millor entenguin le teves circumstàncies personals i
puguin situar el teu problema de salut en el context de
condicionants socials i familiars que t’envolten.
S’ha comprovat que, si cada cop ets atés per un
professional diferent, els teus resultats de salut no seran
tan acurats.
Per demanar cita previa tens 3 vies:
•
Telefònicament al 933268901
•
Presencialment als punts d’atenció al ciutadà de la
4a o la 5a planta.
•
Informàticament:https://ecap.ics.gencat.cat/
VisitesIServeis/programacio_visites/Visites.aspx
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Si el teu motiu és urgent i no tens cita amb els teus referents
en un termini adient, pots demanar una visita espontània
als punts d’atenció al ciutadà de la 4a i 5èna planta . En
aquest cas et visitarà el professional (metge o infermera
segons el teu motiu) que aquell dia sigui responsable de
l’atenció espontània. Pensa que serà un/a professional
que no et coneix habitualment i només atendrà el motiu
concret d’aquella visita.
Si necessites cita amb la treballadora social o odontologa
de l’EAP, pots accedir de la mateixa manera que amb
metge/infermera.
Cal demanar visita si només vols renovar la medicació
crònica?
Cal que parlis amb el teu metge. No tots els metges ho
aborden/resolen/treballen de la mateixa manera. Renovar
la medicació és un moment important en l’atenció a la teva
salut: és bo aprofitar per valorar si encara has de continuar
prenent la mateixa medicació o si pel contrari has de
deixar de prendre algun fàrmacs que estaves prenent
fins ara. Hi ha casos en què es pot fer mitjançant d’una
consulta telefònica amb un avís deixat al punt d’atenció
al ciutadà, informàticament a través de la e-consulta o
trucant al 934462954.
Com fer un ús corresponsabilitzat amb el meu centre?
Als punts d’atenció al ciutadà t’informaran de l’aplicatiu de
la meva salut, de com deixar les teves dades per autoritzar
l’enviament de sms recordatori de visita i rebre mails de
resultats tot per gestionar el teu accés al teu Equip de la
manera més ágil posible.
Judith del Cerro Calmó
Responsable GIS EAP Congrés, SAP Dreta

Foto DENÚNCIA

Telèfons d’INTERÈS

Parc infantil tancat dels
jardins tancats de Pistes
Vèlia

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

SOBRESATURACIÓ A L’OFICINA DE CORREUS

ESPAI JOVE GARCILASO

93 256 29 59

BIBLIOTECA VILAPISCINA I TORRE

93 408 06 67

Darrerament i des del tancament de l’oficina del carrer
Torroella de Montgrí a La Sagrera, la nostra oficina de
Correus, està molt plena sempre i a tota hora, de vegades
hi ha quaranta persones fent cua per fer o rebre enviaments.

LLOBETA

Des de l’Avv iniciem una campanya per denunciar la
sobresaturació de l’oficina de Jordi de Sant Jordi, 5.

No és posible que les persones
siguem tan inconscients i poc
respetuoses.
NO ÉS LLOC PER A GOSSOS
,...... NI PER GOSSARROS!!!

Vosaltres com a usuaris, veïns i veïnes, també podeu fer un
suggeriment/reclamació, de la següent manera:
•
•

•

Tel. 902 197 197 (de dilluns a divendres de 8-21 h i
dissabtes de 9-13 h).
Correu electrònic, hem d’entrar a la web www.correos.es
anar a Atenció al Client, un cop dintre accedir a l’apartat
on diu “Tu consulta”.
Presencial, anant a l’oficina de correus i demanar un
imprès per fer el suggeriment, volem l’ampliació de
l’oficina amb més espai i més personal.
Si us plau, demanem la vostra col·laboració.
Junts fem barri!!!!
Dani Playan

ESPLAI GENT GRAN L’ESPIGA

93 352 82 06

CASAL GENT GRAN LA PALMERA

93 351 67 55

CASAL GENT GRAN COTXERES

93 352 18 16

UNIÓ DE BOTIGUERS CONGRÉS-INDIANS

615 48 67 65

ASSOCIACIÓ DE FESTES INDIANS

666 62 78 18

COMISSIÓ DE FESTES DEL CONGRÉS

646 56 05 53

AJUNTAMENT DE BARCELONA (Gratuït)

010

CIVISME (Gratuït)

900 226 226

TMB Queixes (Gratuït)

900 011 149

GENERALITAT DE CATALUNYA

012

GUÀRDIA URBANA

092

BOMBERS

080

SANITAT

061

CITES DNI

060

EMERGÈNCIES

112

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

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

016

BULLYNG ESCOLAR

116111

9

1975

1ª

SERIE

3ª

ÓN

FRACCI

LOTERIA
Aquest any deixem de comprar Loteria com
associació de Veïns.
Si el voleu comprar (numero 19759), ho podeu
fer a l’administració numero 88 al carrer Cardenal
Tedeschini nº12.
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