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La NOSTRA gent Gran


Homenatge a la gent Gran 2020

Malauradament i com tots sabem, es va haver de suspendre l’homenatge a la Gent Gran que com cada any organitzem
a l’associació de Veïns i Veïnes Congrés-Indians. Això no vol dir que el teatre que teníem previst no es faci, només està
ajornat, per tant, quan tot es normalitzi i amb seguretat per la salut de tota la Gent Gran del nostre barri, tornarem a
reprendre tot els programes que havíem previst.



Reconeixement als socis i sòcies amb 50 anys de fidelitat

Teníem previst pel dia 20 de març 2020 l’entrega de reconeixement als socis i sòcies que fa 50 anys que formen part de
l’Associació des del seu començament i després la parella que ha decidit continuar la seva voluntat d‘ajudar al barri a
través de l’Associació de Veïns i Veïnes Congrés-Indians. Malauradament la pandèmia ens ho va impedir.
L’associació està molt agraïda als socis mes grans i familiars per la seva permanència i suport tots aquest anys . Per això els
volem fer un reconeixement amb un record ara que celebrem els 50 anys de l’Associació, és importantíssim el valor que
té per nosaltres aquesta fidelitat. Quan tot estigui normalitzat, tornarem a trucar personalment per convocar-los a la nova
data i gaudirem de retrobar-nos per celebrar-ho com es mereix amb un acte molt emotiu.
Nota: vàrem convidar als socis de 50 anys personalment per telefono i als socis que no vàrem poder comunicar per
telefono, ho vàrem fer per correu postal, si algun soci antic no ha estat assabentat pel que fos, demanem que ens ho faixin
saber per correu electrònic: aavvcongresindians@gmail.com
Aprofitar per fer-los una forta abraçada. Fins aviat

El COMERÇ de Proximitat: Plou sobre mullat
Fa ja uns quants anys
que l’AVV del Congrés
i Indians treballa per a
introduir millores en la
difícil situació en què
es troba el comerç de
proximitat
del
barri,
ratificada per alguns
estudis de diagnosi que
l’Ajuntament ha realitzat.
Durant aquests anys,
l’AVV i la Unió de
Botiguers de Congrés i
Indians hem presentat
diferents propostes per
escrit, que esperàvem
poder consensuar encara
que fos parcialment el passat 20 d’abril en una reunió
a la seu del Districte. Desgraciadament, no es va poder
celebrar.
Dic que plou sobre mullat per què des de fa 2 mesos, el
70% dels comerços associats a l’UBCI han mantingut les
seves persianes baixades i sense cap ingrés.
Quants de tots aquests petits negocis podran resistir una
prova com aquesta?
Dues importants associacions catalanes del sector del
comerç a casa nostra, Comertia i RetailCat, coincideixen
en afirmar que si l’administració continua sense oferir
ajudes reals, moltes de les seves empreses associades no
arribaran a aquest mes de juny.
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Joan Carles Calbet, president de RetailCat diu que “les
mesures que s’han aprovat fins ara, llevat els ERTO, són de
cara a la galeria, però no ens ajuden. Si no hi ha ajuts directes,
la manca d’ingressos s’endurà un feix d’establiments que
no podran aguantar la situació. I la urgència és total”. Del
mateix parer és David Sancho, president de Comertia:
“Manquen mesures que arribin ràpidament a l’empresa”.
I no s’està de criticar la banca: “Els crèdits que avala l’ICO
acabaran en mans de les empreses més solvents. En canvi,
les més necessitades tindran una anàlisi de risc més llarga i
trigaran a decidir-se. I no tenim temps”
Només hi ha una excepció en aquest desolador paisatge,
es tracta de les botigues d’alimentació bàsica. Durant les
setmanes centrals del mes de març vam viure cert pànic
alimentari. Aquesta por a les estanteries buides va durar
poc i ràpidament vam veure que la cadena de transport i
distribució resistia. En aquest sentit, s’ha demostrat un cop
més la importància que té el comerç de proximitat, sobre
tot en uns moments com els que estem vivint.
Ens agradaria que en el futur el nostre teixit comercial
s’ampliés i es diversifiqués, i que els actuals comerços del
nostre barri poguessin comptar amb un suport més decidit
per part de les administracions, amb un pla estratègic que
dinamitzés l’activitat comercial.
En tot cas, des de l’AVV us volem dir:
1.
2.
3.

A les botigues d’alimentació i farmàcies que heu estat
sempre obertes: GRÀCIES!
A les terrasses dels bars : US ESPEREM AMB MOLTES
GANES!
I a tot el conjunt d’establiments comercials i de serveis
us diem que US NECESSITEM PER DONAR VIDA I
PROSPERITAT AL NOSTRE BARRI.
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Benvolguts veïns i veïnes,
Aquests mesos han estat difícils per a totes les persones degut a la pandèmia
que encara estem passant. Al nostre barri, com a tants i tants llocs arreu
del país, ens han deixat veïnes i veïns per culpa de la Covid-19. Des d’aquí
donem una abraçada als qui ho heu patit directament.
No dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres si teniu dificultats
que puguem resoldre des de la vostra associació de veïnes i veïns
(aavvcongresindians@gmail.com). També podeu posar-vos en contacte amb
la xarxa de suport mutu (xarxacongresindians@gmail.com), a la qual donem
tot el suport i hi col·laborem en la mida de les nostres possibilitats. Hores
d’ara encara no podem tenir obert el Centre Cívic Can Clariana, és per això
que només posem el correu electrònic com a mitja de comunicació. Però
no patiu que estem treballant per reobrir el més aviat possible amb tota la
seguretat per a tots i totes.
Veureu que en aquest butlletí parlem de manera extensa de les qüestions del
barri: inversions, associacionisme, la nostra gent gran, algunes propostes de
treball futur, etc. Ho fem per que tot i que hi ha i hi haurà noves prioritats que
podran alterar la vida quotidiana, l’avv ha de seguir treballant de manera
general pel barri. És en aquesta clau que hem fet el butlletí de Juny.
Com deia al començament passem per moments mai vistos, si més no de
manera recent. Això ha fet que molts dels nostres veïns i veïnes hagin fet
coses que no hagueren pensat mai, també i dediquem un article “un nou
temps del associacionisme”. Però el que és important desprès de tot, son
aquestes ganes que tenim d’estar al costat de l’altre que no hem d’oblidar i
ans el contrari, hem de canalitzar cap a l’acció comunitària. Tots junts podem
fer xarxa unint esforços i així arribar mes lluny. Des de l’associació de veïns us
convidem a treballar junts. Quin millor lloc que la vostra associació de veïnes
i veïns del barri? Ja hem tingut algunes propostes de veïns i veïnes, que ara
falta quallar com les treballem i les tirem endavant.
Animeu-vos, entre totes ho farem tot. L’associacionisme i l’acció comunitària
és una via per treballar junts i fer que la nostra societat sigui millor i més forta.
Anem junts i fem barri.
Betlem Ayúcar
Presidenta de l’AVV Congrés – Indians
Entitat per la Gestió Cívica Ciutadana de Can Clariana Cultural
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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
2018. Per fer-ho us podeu adreçar a l’Avv per
correu electrónic avvcongresindians@gmail.
com o be presencialment en horari d’atenció
al soci, on podreu signar el consentiment.
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Un nou temps del Associacionisme???

Hem après a ser solidaris?, ho érem?, el que si és cert és

hi era, possibilitats que fins el moment de la inauguració

que tot i no poder gaudir del contacte acostumat, hem

eren impensables; però també vull que reflexioneu en que

fet moltes coses aquestes setmanes que ens han apropat,

malauradament no funciona sol, no funciona si no hi ha al

entre familiars, veïns i veïnes, pares - mestres -alumnes, i

darrera veïns i veïnes que vetllin i treballin per que continuï

fins hi tot amb persones desconegudes, però que formen

sent el que és, un Centre Cívic de totes i per a tots. I això

part de la nostra xarxa veïnal.

no pot ser sense una avv amb gent que se’n preocupi.

Hem fet anar les xarxes per connectar-nos entre nosaltres,

L’avv no és nomes això clar!, hem de veure de millorar el

però també ho hem fet d’altres amaneres en la mida que

nostre barri de manera contínua i aquesta és la millor eina,

cada persona ha pogut, amb les mesures aconsellades,

sobre tot per que tenim la visió global del nostre barri, també

l’ajudar a persones que ho tenen mes difícil, pares, amics i

dels barris del nostre voltant amb els que interaccionem i

també veïns de l’escala ha estat una prioritat. Alguns fins hi

per descomptat del conjunt del districte i ciutat. Els carrers

tot compartint àpats elaborats, coques i pastissos, vermuts

i places (millora contínua), el transport, (no l’hem perdut

virtuals i tota mena de “contacte” entre uns i altres. Estar

se’ns ha transformat i continuem pressionant per millorar),

sol és mol fomut i estar tancat sense poder sortir, més. Al

els equipaments (Can Clariana, Escola bressol, futur CAP),

final hem compartit situacions que no haguéssim pensat

el ben estar dels mes grans, (ascensors a les vivendes),

abans de la pandèmia i el que és mes important, donant

el comerç de proximitat (una batalla que no considerem

solucions als problemes.

perduda tot i els GRANS problemes que arrosseguem
amb locals tancats i buits), projectes empantanegats al

El que vull fer avui es estirar d’aquest últim fil, el compartir,

canòdrom, (la plaça i el poliesportiu), en definitiva moltes

fer, treballar de manera desinteressada només per que

qüestions que cal tenir cura i treballar, treballar, i treballar...

hem vist la necessitat de fer-ho, i reflexionar sobre aquestes

per a que tinguem el que fa que t’agradi viure en aquest

coses. Crec que potser això ens faci adonar-nos de la feina

barri.

que fem i hem anat fent alguns dels teus veïns i veïnes des
del associacionisme en els ja llargs 50 anys de l’associació

En definitiva el que et demano és que reflexionis si paga

de veïns i veïnes del barri del Congrés Indians, ara també

la pena o no que formis part del compromís amb el teu

Can Clariana.

BARRI. Vine a l’associació de veïnes i veïns. El que et diem
és que et necessitem, que el barri et necessita.

Sense voler generalitzar, penso que ja no val mirar només
pel que tenim i som de manera individual, ens cal que mes

Gràcies per llegir fins al final aquest article, que l’únic que

persones dediquem part del propi temps a altres coses de

pretén és això, reflexionar sobre la multitud de solucions

caire comú, ens cal compromís amb projectes veïnals. Tots

que ens hem donat entre tots per tirar endavant amb un

vosaltres des de ja fa quasi tres anys podeu gaudir de Can

confinament involuntari i el potencial que tenim per fer del

Clariana, aquest centre és el producte de l’esforç de la teva

nostre, un barri millor en tots els sentits.

avv, i encara més, en som els gestors. I sí, encara que et

Entre totes ho podem tot. Gràcies.

sembli impossible som nosaltres amb la Gestió Cívica del
Centre i les persones que hi treballen, (contractades per
l’avv), que tirem endavant. Hem portat vida al barri que no
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Jesús Ribera

Serà un any en BLANC? Estem atrapats en una TERANYINA?
Març, Abril, Maig, Juny de 2020 temps de pandèmia i
“post pandèmia”, els mesos passen i els pressupostos
participatius queden en l’aire, aplaçat o no, el cert es que
no i ha cap noticia de com ni quant es duran a terme.

fa anys i consensuades amb el districte). Amb això el que
veiem és que la proposta que se’ns fa des del Districte no
va en la direcció de les necessitats col·lectives del nostre
barri.

Aquest any es posa en marxa des de la casa gran un projecte
de participació a Barcelona: “Gràcies als pressupostos
participatius, els veïns i les veïnes podeu presentar,
escollir decidir i fer proposta sobre quins projectes
d’inversió voleu per al vostre barri o districte”.

Entenem la participació individual dels que vivim al barri
del Congrés-Indians, el que no acabem de veure és com
això es pot conjugar amb la visió global del barri ni com és
durà a terme aquest “conjunt de propostes individuals”, en
consonància amb les demandes col·lectives esmentades.

Pàgina web del districte: Què és un projecte d’inversió i
com és fan les propostes?.
1.

Una inversió és allò que l’Ajuntament pot construir o
adquirir i que és perdurable en el temps. Es poden
presentar als Pressupostos participatius projectes
que abordin necessitats concretes d’un barri o
districte. Com son a títol d’exemple: Rehabilitació,
reforma, millora o dotació tecnològica o de
mobiliari d’equipaments públics o infraestructures
públiques existents. Construcció d’equipaments de
dimensions reduïdes. Infraestructures i mobiliari urbà.

2.

Totes les propostes han de complir una sèrie de criteris
o requeriments: *Comprensible i viable tècnicament.
*Quantificable econòmicament. *Respectar el marc
jurídic i legal existent. *Han de ser d’àmbit d’actuació
municipal d’incidència en un districte de la ciutat.
*D’interès general i finalistes. *Sostenible des d’un
punt de vista ambiental; etc. Tan mateix, aquests
projectes no han de ser contraris a les polítiques,
programes, plans i projectes urbanístics aprovats
o convenis signats per l’Ajuntament de Barcelona.
Tampoc contraris als drets i les llibertats individuals
i col·lectives ni contrari als valors democràtics
i els drets humans i que no poden vincular o
condicionar la seva execució a un proveïdor concret.

3.

Per acabar, tots aquests projectes han de tenir un
import d’entre 50.000 € i el 30% del pressupost assignat
al districte. (com ho calcula un veí o veïna això?).

Aquest butlletí surt ara al acabar el mes de juny, ja al llindar
de mig any, volem des d’aquí ser crítics amb aquesta
posició del govern municipal, una no prou clara participació
de veïns i veïnes, per fer inversió al barri, (7.5oo.ooo €/
districte : 7 barris = 1.071.428,57 € per barri Congrés
Indians). Així ho explicava l’equip del districte en l’últim
consell de barri extraordinari. A data d’aquesta publicació
a l’avv no sabem com es durà a terme aquesta inversió,
amb quines propostes i de quina manera s’harmonitzaran
amb el conjunt de propostes de caràcter col·lectiu.

Mentre tot això ens te entretinguts, es tira endarrere el
Poliesportiu PAV3 al canòdrom per aquest mandat, la plaça
del canòdrom sense projecte executiu; no és defineix
quins carrers s’arreglaran aquest mandat; no es parla de
la permeabilitat de Felip II, (passos zebra); no hem pogut
avançar amb propostes fermes per recolzar el comerç;
no hi ha terminis per a seguir canviant la il·luminació dels
carrers; no tenim una solució urbanística dels entorns
del l’empresa MANAU. Totes aquestes son propostes
parlades, treballades i la majoria acordades, ara però, als
llims. No ens podem deixar convèncer de coses que davall
un paraigua de participació ciutadana, no duen a la millora
col·lectiva, pel conjunt dels que vivim al barri.
Democràcia sí, participació si, però compliment del pactat
també, i és en aquest últim punt que ens quedem, en els
incompliments i en les prioritats sobtades. És llarg el camí,
l’avv i les taules de treball fem proposta amb la metodologia
legal, (primers dibuixos, licitació del avantprojecte i
avantprojecte, licitació del projecte executiu i projecte
executiu, licitació de l’obra, l’obra de construcció .......), un
camí llarg i feixuc que ara és en un forat negre.
Ja portem un any en blanc d’ençà de les eleccions
municipals del abril 2019, tot hi que hi ha projectes que
venen de lluny del anterior i del anterior mandat, durant
aquest any, s’ha fet alguna cosa mes per part del govern
municipal que daurar la píndola?. NO!. (les dificultats
presents no haurien de modificar els pactes, en tot cas
acomodar-los a les circumstàncies). Diàleg?, es una opció.
Des de l’avv seguim treballant per la millora del conjunt
del nostre barri. Vine a fer-ho amb nosaltres, entre tots
serem millors.
aavvcongresindians@gmail.com

També a aquestes dates hem de dir que el mateix Districte,
te empantanegat i sense resposta els projectes pactats
amb l’avv i les taules de treball, (organitzades a fi i efecte
d’universalitzar les propostes sobre carrers, equipaments,
arranjament de places i jardins, etc., treballades des de
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La millora del entorn és QUALITAT DE VIDA
El passat dijous 30 d’abril, la federació d’associacions de veïns de Barcelona, (FAVB), publicava un article que feia referència
a un altre model de ciutat per la seva ciutadania; baix el títol.

“Volem caminar segures per les ciutats”
La crisi produïda per la pandèmia ha generat i està generant un enorme patiment que afecta tots els aspectes de la vida.
També ha qüestionat la principal i més necessària forma de desplaçament en aquest país: el caminar. Necessitem caminar
per mantenir-nos saludables, però per a alguns col·lectius, com la infància o les persones grans, caminar és una necessitat
ineludible. Nombroses ciutats i països estan oferint solucions perquè les ciutats siguin “caminables” i alhora segures,
canviant les regulacions, reduint la velocitat dels vehicles motoritzats i tancant al trànsit determinats carrers per facilitar els
desplaçaments a peu.
L’Associació de Catalunya Camina i la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (Favb) proposem que també
s’adoptin mesures en aquest sentit a la ciutat de Barcelona i als municipis de l’AMB, fent una aposta decidida per la
pacificació del trànsit i la mobilitat a peu. Entre les possibles mesures, algunes de les quals adoptades en altres ciutats,
destaquen:
•

Ciutat 30, per desincentivar l’augment de la velocitat i transformar la nostra ciutat en una ciutat tranquil·la
amb iniciatives com: Establiment de zones de prioritat per als vianants i on el trànsit motoritzat sigui
reduït per evitar el trànsit de pas i millorar les condicions per caminar. Ampliació temporal o definitiva de
les voreres, en aquells carrers i eixos on no tenen l’amplària adequada. Abordar de manera definitiva,
l’aparcament de les motocicletes fora de les voreres. Quant a les terrasses i veladors, no és poden apropiar
del espai públic tot hi que tots estem convidats a gaudir-ne. Mes informació: www.catalunyacamina.org

•

La realització de campanyes com la de, “Confinem els cotxes, recuperem la ciutat” a favor dels desplaçaments
actius en substitució de l’automòbil, posa en evidencia que aquest moment actual, per primer cop en dècades,
moltes ciutats compleixen les recomanacions en qualitat de l’aire que demana l’Organització Mundial de la Salut i
avui, les veïnes de moltes ciutats podem respirar un aire que no ens perjudica la salut. Els beneficis per la salut de
restringir el trànsit seran múltiples: generar prou espai per garantir distàncies de seguretat entre les persones o
promoure la mobilitat activa gràcies als carrers pacificats. I cal recordar que respirar un aire net és també una mesura
preventiva contra els efectes coronavirus. Els beneficis ambientals són també evidents: menys emissions en un món
que segueix estant en plena crisi climàtica. Mes informació: www.recuperemlaciutat.com

Es un article de reflexió per l’acció veïnal col·lectiva. Des de l’associació de veïns i veïnes del congrés-indians, estem
treballant de manera constant en la millora dels nostres carrers i places, si bé és cert que mentre el congrés es la part
del barri amb mes places i carrers amples (encara plens de cotxes), pel que fa als indians això no succeeix, (carrers mes
estrets i menys places), per tant amb aquesta distribució asimètrica del barri hem de continuar treballant en la renovació
dels carrers aprofitant remodelacions integrals i aconseguint la peatonalització, i/o zona 30 efectiva d’altres carrers amb
poca possibilitat d’ampliació. Tenim la radiografia, la voluntat de fer-ho i estem elaborant una proposta que farem pública
a la nostra web per que tot-hom que ho desitgi pugui dir la seva, un cop tinguem la proposta definitiva la proposarem al
districte.
aavvcongresindians@gmail.com
www.congresindians.com
Carrer Puerto Principe		
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Carrer Felip II			

Carrer Ramon Albó		

Carrer Manigua

El comerç del nostre Barri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

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

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

Noticies UBCI
OBRIM.
Consumir al Barri és donar-li vida!
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UN PESSIC d’Història
La vacuna del doctor Ferran i la reacció colèrica del poder espanyol de l’època
y Cajal, que encarnava el pecat capital de l’enveja. Quan
el doctor Ferran va arribar a la duana de la Jonquera, va
ser retingut i els flascons que contenien les mostres del
bacil Vibrio choleare van ser confiscats, amb tots els riscos
que això representava.
Els duaners de la Jonquera van entrar en pànic i mentre
les mostres de Ferran es podrien al dipòsit del “Puesto
de Carabineros del Reino”, es van lliurar a un esperpèntic
intercanvi de telegrames amb les autoritats civils i
militars del moment. Una llarga llista de personatges que
s’atribuïen patents de cors en aquell afer i on només hi
faltaven les rates del laboratori de Ferran. Finalment
passada una setmana de retenció seria el monàrquic
i conservador Francisco Romero Robledo, ministre de
Governació del gabinet Cánovas del Castillo qui ordenaria
la destrucció de totes les mostres.

València, primera setmana de maig de 1885. Les
autoritats sanitàries locals detectaven un focus important
de còlera que estava afectant centenars de persones
i que podria ser el resultat de la propagació d’una
epidèmia que, l’any anterior (1884), havia causat 3.500
morts a Marsella. A València, en el decurs de les setmanes
immediatament posteriors, es van diagnosticar quasi
8.000 casos en una ciutat de 160.000 habitants (el 5% de
la població de la ciutat). La Junta Municipal de Sanitat,
alarmada, va contactar amb el metge bacteriòleg Jaume
Ferran i Clua, que l’any anterior (1884) havia provat amb
èxit la primera vacuna contra el còlera de la història.
Aquella vacuna no era oficial. La forma amb què Jaume
Ferran Clua (Corbera d’Ebre, 1851 – Barcelona, 1929)
l’havia obtinguda no havia agradat al govern espanyol i es
va interpretar com un desafiament al poder. Ferran, abans
de l’episodi pestilent de València, ja era un reconegut
bacteriòleg. I quan va esclatar la crisi sanitària de Marsella,
l’Ajuntament de Barcelona el va comissionar per obtenir
unes mostres amb el propòsit d’assajar una vacuna. Es
va desplaçar a Marsella i posant en risc la seva vida va
aconseguir unes mostres, les va introduir en cinc flascons,
i va iniciar el camí de retorn a Catalunya, més concretament
a Tortosa, on tenia instal·lat el seu laboratori.
En aquest punt començà una sinistra pel·lícula amb
dos papers principals: el del protagonista, representat
pel doctor Ferran, que reunia els valors de la ciència i
del servei a la comunitat; i el del partenaire, el poder
espanyol, que assumiria els contravalors de l’atavisme
i dels interessos personals. Amb una figura convidada
imprescindible per a completar el thriller: el doctor Ramon
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Ferran, no se sap com, va ocultar un dels flascons en un
mitjó i el va passar de contraban. Amb aquesta mostra
“salvada” desenvoluparia una vacuna i la provaria amb
ell mateix i amb la seva família. L’èxit es divulgaria en
diverses publicacions mèdiques; i aquest detall explica
el perquè de la seva relació amb la primera vacunació
massiva: la del País Valencià. A principis de 1885, el còlera
ja havia arribat a la península Ibèrica a través d’un mercant
procedent de Marsella que sense cap tipus de control
preventiu algunes fonts diuen que van a desembarcar a
Andalusia, es per això que es relacionar amb el fenomen
anomenat “diarrea granadina”.
L’Ajuntament de València, presidit per l’alcalde José
María Ruiz de Lihory i Pardines, baró d’Alcalí i líder local
del pintoresc Partido Liberal y Conservador; i la mitra
valenciana, representada pel cardenal Antolín Monescillo,
un integrista que havia estat a la presó condemnat per
ordir la restauració de la Inquisició, no se’ls va acudir
altra cosa que treure a passejar la Mare de Déu dels
Desemparats. És a dir, la celebració d’una processó
extraordinària i multitudinària que concentraria milers de
persones. Reveladorament, els casos d’infectats es van
multiplicar fins a l’extrem que, llavors sí, per por al contagi,
les Falles (19 de març de 1885) van ser desconvocades.

Ramon y Cajal i Romero Robledo / Font: Viquipèdia

Però, en canvi no es va voler anular la festa religiosa de
Sant Vicent (3 d’abril de 1885), i aquella concentració es
convertiria en el segon gran focus de propagació. El
22 d’abril de 1885 es registra la primera víctima oficial a
València cap i casal: una dona que vivia a la desapareguda
plaça dels Pellicers (davant del Mercat Central). El pànic
s’apoderava del cap i casal i el catedràtic de medicina
de la Universitat de València Amalio Gimeno Cabañas,
aprofitant el context, forçaria la Junta Municipal de Sanitat
a prescindir de tòtems religiosos, i a acudir al doctor
Ferran. En pocs dies començava una vacunació massiva a
València i a Alzira, principals focus infecciosos.

senzillament, Romero Robledo justificant-se perversament
en l’informe de Ramon y Cajal, havia proscrit la vacunació.
Només a Saragossa, entre el 21 de juliol i 17 de setembre
de 1885, es van comptabilitzar desenes de milers de casos
(alguns estudis afirmen que afectaria la majoria del seus
95.000 habitants), i es saldaria amb la mort de més de
2.100 persones. En el conjunt de l’estat espanyol, aquella
pandèmia provocaria la mort de més de 66.000 persones.

Efectivament, a mitjans de maig de 1885, l’equip del doctor
Ferran iniciava la inoculació de 30.000 dosis de vacuna
anticolèrica amb un èxit rotund: tan sols 53 casos reactius.
La premsa internacional es va rendir a la determinació i a
l’eficiència del doctor Ferran. I això és el que va provocar
un altre tipus de reacció que no tenia relació amb les
bactèries que inoculava Ferran, sinó amb la cultura de
l’espanyolitat castissa, que no acceptava la genialitat
catalana. En aquest punt és on va entrar en joc la figura de
Santiago Ramón y Cajal, en aquells moments catedràtic de
medicina de la Universitat de València.
Ramon y Cajal, que ja era una figura mèdica reconeguda,
va tenir un colossal atac de banyes que per la seva
monumentalitat passaria a la història. Ramón y Cajal es
va fer inocular la vacuna de Ferran. Però, poc després, va
redactar un informe dirigit al ministre Romero Robledo, el
que un any abans havia ordenat la destrucció dels flascons
de Marsella, posant a Ferran de volta i mitja. No cal dir que
Romero Robledo, atacat en el seu més profund ego polític,
cultural i personal, va ordenar aturar les vacunacions.
El pitjor de tot plegat és que aquell indecent informe el
va redactar poques setmanes després des de la seva
nova destinació a Saragossa, mentre es produïen els
primers casos de còlera a la capital aragonesa. Segons
les dades del Ministeri de Governació que dirigia Romero
Robledo, Saragossa seria la capital provincial espanyola
percentualment més afectada per aquella pandèmia,

El Dr. Ferran a la vacunació massiva de València / Font: College of Physicians
of Philadelphia

Ni Cánovas del Castillo, ni Robledo Romero, ni Ramon
y Cajal, ni ningú d’una llarga llista dimitirien. Després
d’aquell episodi, concretament Romero Robledo, conegut
popularment com “el pollo de Antequera”, seria nomenat
ministre d’Ultramar (1891) i de Justícia (1895).
L’any següent a la vacunació massiva de València, el
doctor Ferran va ser nomenat cap del Laboratori de
Microbiologia de Barcelona, i d’aquesta forma, la capital
catalana li reconeixia públicament la seva aportació
cabdal al món de la medicina. La vacuna anticolèrica del
doctor Ferran, la primera de la història que immunitzava
els humans contra una malaltia, seria utilitzada arreu
immediatament després de l’experiència valenciana. En
canvi, a l’estat espanyol no va ser oficialitzada fins passat
un quart de segle de (1909), dotze anys després de la
mort de Cánovas del Castillo, i tres de la desaparició del
“pollo de Antequera”, figures paradigmàtiques de la
política espanyola.
Extracte del article publicat aquests passats dies de confinament al diari ARA

Caricatura de Ferran (centre), Alfons XII (dreta) i Romero Robredo
(esquerra), publicada a La Moma (1885) / Font: Galeria de Metges Catalans

Monument al Dr. Ferran als Jardins del Dr. Jaume Ferran i Clua a la
confluència dels carrers Garcilaso, Acàcies i Passeig Maragall
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Nomenclator de CARRERS del BARRI
Canvi de nom de d’un altre carrer del barri
Amb els anys, al nostre barri hem anat canviant el nom d’alguns carrers. Ara us presentem una nova proposta i volem veure
quin grau d’acceptació té i poder, així, iniciar els tràmits administratius que comporta aquest tipus de petició. Per aquest
motiu obrirem un petit qüestionari a la nostra pàgina web per conèixer la vostra opinió sobre el tema.
Quina és la proposta? Canviar el nom del carrer Cardenal Tedeschini, pel nom de carrer de Neus Català; i el de Felip
Bertran i Güell per Puerto Príncipe (allargant l’actual carrer)
Us animem a buscar informació i, per la nostra banda, us adjuntem unes pinzellades biogràfiques que us poden ajudar a
prendre formar-vos una opinió.

Federico Tedeschini
Nasqué a Antrodroco el 12 d’octubre de 1873 i morí el 2 de novembre de 1959 a Roma, fou
cardenal i nunci apostòlic d’origen italià. Es llicencià en Filosofia, Teologia i Dret Canònic i Civil,
fou ordenat sacerdot el 15 de juliol de 1896.
El 31 de març de 1921, Tedeschini fou nomenat nunci Apostòlic a Madrid. Al proclamar-se la
República Espanyola l’any 1931, contra la praxis tradicional de la Santa Seu de traslladar els seus
diplomàtics quant es produïa un canvi radical en el règim polític d’un país, aquest va romandre
en el càrrec fins el 10 de juny de 1936. Es a dir va romandre en el càrrec en un règim liberal
monàrquic, la dictadura de Primo de Rivera, el període de transició i la segona república. En ser
nomenat Cardenal, va rebre la medalla de l’Ordre d’Isabel la catòlica l’any 1935 i el 1919 va ser
nomenat arxipreste de la Basílica Vaticana.
El 1946 el Dictador Francisco Franco li concedí el collar de l’Ordre de Carlos III. Va tornar a Espanya com a representant de
Papa en el XXXV Congrés Eucarístic Internacional que es celebrà a Barcelona, l’any 1952.

Neus Català Pallejà
Nascuda a Guiamets, Tarragona el 6 d’octubre de 1915 i morí el 13 de abril de
2019 a Guiamets. Va ser membre de les Joventuts Socialistes Unificades de
Catalunya (PSUC) durant la guerra civil espanyola, i una de les supervivents
del camp de concentració nazi de Ravensbrück.
Es va diplomar en infermeria el 1937 i, al principi de la guerra civil espanyola,
es traslladà a Barcelona. El 1939 creuà la frontera francesa amb 180 nens
orfes de la colònia “Las Acacias” de Premià de Dalt, on es trobaven els
denominats “Nens de Negrín” que eren al seu càrrec. Va participar amb el
seu marit Albert Roger, en activitats de la resistència francesa: va centralitzar
a casa seva la recepció i transmissió de missatges, armes i documentació, i va donar aixopluc als refugiats polítics.
Denunciada a las autoritats nazis per un farmacèutic de Sarlat, la van detenir junt amb el seu marit el 1943. L’any següent,
1944, fou deportada a Ravensbrück i obligada a treballar a l’industria de armament. Formà part de l’anomenat “comando
de les gandules”, un grup de dones que boicotejava l’elaboració de les armes que es fabricaven en Holleischen. Un cop
alliberada tornà a França, on continuà la lluita clandestina contra el franquisme. Presidí l’Associació Amical de Ravensbrück,
dedicada a la memòria dels supervivents i els deportats assassinats en aquell camp. El 29 d’octubre de 2014, als norantanou anys, l’Ajuntament de Barcelona li atorgà la Medalla d’Or al Mèrit Cívic. El 2015 rebé la Medalla d’Or de la Generalitat
de Catalunya, i al febrer de 2019, per vot del Consejo de París, la ciutat de París li atorgà la Medalla de la Vila de París amb
el grau de ‘Grand Vermeil’, la major distinció de la capital francesa. .

Felip Bertran i Güell
Nasqué a Barcelona, 25 de setembre de 1901i morí el 25 d’agost de 1965 a Barcelona; va ser un
polític i industrial català.
Era fill de Josep Bertran i Musitu i de Maria Cristina Güell López. Va exercir el càrrec de conseller
de Sanitat i Assistència Social de la Generalitat de Catalunya en el govern de Fèlix Escalas
durant el Bienni Negre. Després del cop d’estat de juliol de 1936, va fugir de la zona republicana,
va adherir-se al bàndol nacional i es va incorporar a l’Arma d’Enginyers d’Est. Va exercir com a
procurador de les Corts franquistes des del 14 de maig del 1952 fins al 20 de desembre de 1965
(no va acabar el darrer mandat).
Durant la postguerra es va erigir com a representant destacat del gènere parahistogràfic de
l’Espanya franquista col·laborant com a articulista a La Vanguardia. Va ser president de la
cimentera Asland i de l’empresa de transports Maquitrans.
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Noticies Breus

Obres a les línies L4 i L5 de metro
La renovació de l’enllaç de la L4 i L5 del metro
de Maragall, s’amplia amb la remodelació del
vestíbul de la sortida dels Quinze.
Des del Departament de Territori i sostenibilitat
s’ha anunciat la intervenció per la millora de
l’accés al metro L5 per l’entrada dels Quinze amb
instal·lació d’ascensor i escales mecàniques, amb
una inversió d’un milió d’euros aproximadament,
aquesta obra havia quedat fora de la remodelació
de l’enllaç, encara que era tan necessària com
la primera donat la proximitat del complex
sociosanitari de Cotxeres.
Un obra reclamada en nombroses ocasions pels
veïns i veïnes amb l’associació de TorrellobetaVilapicina al capdavant. El projecte que ara licita la
Generalitat és l’ampliació del gruix de les millores
de l’estació de Maragall que ja van començar
a principis d’any i que estan aturades per la
pandèmia del coronavirus. L’obra començada al
costat del guinardó es reprendrà en els propers
dies.

A l’hora de treure diners, ESTIGUEU ALERTA!
Eviteu anotar el número secret a la llibreta o la targeta, el podrien fer servir si us les
roben.
Quan hagueu d’utilitzar els caixers automàtics, procureu que siguin interiors i que es
puguin tancar amb pestell. En tot cas, no deixeu que ningú se us acosti massa.
Eviteu treure quantitats importants de diners en efectiu. Si no ho podeu evitar, és recomanable que algú de confiança us acompanyi i que els guardeu en un lloc segur.
Si opteu per guardar els diners dins la bossa de mà, és convenient que la porteu creuada al davant, mai a l’esquena, i que
tingui una tanca segura, que no us la puguin obrir en un moment de distracció.
Quan sortiu de l’oficina bancària, pareu atenció per evitar distraccions provocades per estranys, que se us poden acostar
amb la intenció de robar-vos, amb argúcies com ara:
•
•
•
•

Demanar-vos alguna informació o signatura
Tacar-vos amb algun líquid i voler-vos netejar
Donar-vos un cop o empenta per l’esquena
Llençar monedes al terra

Estigueu atents que ningú us segueixi fins a casa, vulgui entrar amb vosaltres al vestíbul de l’edifici o truqui a la porta poc
després amb qualsevol excusa.
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En companyia d’ANIMALS
Cada vegada hi ha mes llars europees que decideixen ampliar la família amb un gos, un gat, un peix o una tortuga. Tot i
que els més desitjats del continent son els felins, les diferències entre països demostren que, igual de plomes d’ocells, de
mascotes també n’hi ha de tots colors.

La majoria d’estudis fets a Austràlia, el Regne Unit, Alemanya, i els Estats Units -països amb gran tradició i experiència sobre
els efectes beneficiosos de tenir un animal de companyia- indiquen que les persones que conviuen amb animals tenen
més autoestima, menys estrès i més benestar psicològic. No és estrany, doncs, que cada vegada hi hagi mes europeus que
comparteixin la casa amb gossos, gats, peixos, tortugues i altes menes de mascotes. La identificació de gossos, gats i fures
és obligatòria en la majoria de països i és fa mitjançant una implantació d’un sistema electrònic, microxip, que s’utilitza a
tota la UE per relacionar les dades del animal amb el seu propietari.
La identificació dels animals de companyia també permet saber que els europeus son mes amants de gats que de gossos.
Dels 80 milions de famílies que tenen animals de companyia, un 25% tenen un gat, i un 24% un gos. Però a l’estat espanyol
la tendència es a la inversa, un 24% de les cases tenen un gos i un 11% un gat. I la popularitat dels ocells, els petits
mamífers, els peixos i els rèptils a casa queda lluny d’atrapar la del millor amic de l’home.
(aquest article es un extracte del publicat per María Labró i Esther Utrilla 1/03/20 ARA)

Mascotes a Europa:

85.184.000

103.828.000

26.794.000

15.493.000
d’acuaris = 300
milions de peixos

50.212.000

7.848.000

No inclou països bàltics ni nòrdics
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Article d’OPINIÓ: Incivisme, rebel·lia o educació deficient?
En els porxos del nombre 230 de Felip II, així com en
les degradades escalinates de l’antic “Mercadillo”,
s’instal·len gairebé cada tarda nombrosos joves (nois i
noies) per celebrar les seves particulars reunions al sortir
de l’escola o de l’institut.
Corren els refrescos en llauna, les begudes energètiques,
les cerveses, les bosses de plàstic de tot tipus de
llepolies, les pipes de gira-sol, l’olor del fum de cigarrets
de tabac o inclús el perfum característic de la marihuana
o del haixix.
Encara que disposen de properes papereres diàriament
queden acumulades les escombraries -les seves
deixalles- en aquest lloc fins que, quan toca, passa la
brigada municipal de neteja i la retira.
Però aquesta neteja, amb sort, només dura 24 hores i, a
més, ja per culminar el despropòsit, tenen sota aquests
porxos un meravellós urinari emparat en la discreció del
lloc. No crec necessari descriure l’ambient perfumat de
l’entorn.

Ah!, per cert, els grafits a les parets també fan presència
de tant en tant, quan estan avorrits i la vena artística els
hi floreix.
I tot això ho fan els nostres fills, els nostres néts, els
nostres alumnes. Sí, aquests angelets que tant estimem,
tant hem protegit i tant hem educat però que, a l’hora
de la veritat, quan no estan sota la supervisió d’un adult,
és la seva manera d’expressar la seva rebel·lia contra el
que s’estableix com a norma de conducta i és considerat
com a correcte.
I no hi ha cap dubte que fem tot el que podem però ... la
educació i, sobretot, el civisme els ha de fer comprendre
que el barri és de tots i que quan millor el conservem
millor viurem en ell. Què tal si intentem fer-los reflexionar
per que prenguin consciència de que han de pensar més
enllà del seu propi melic i que gaudirem TOTS molt més
del barri si tenim cura d’ell?. Cal fer-los entendre que
han de estimar i tenir cura del barri perquè, en definitiva,
també és seu i els hi pertany!
Ferran Sierra (Veï del barri)
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191, un BUS Ple de Possibilitats
Antoni, fins a l’Av. Paral·lel, a tocar d’El Molino.
•
El V23 de baixada cap a Nova Icària, passant pel
Teatre Nacional de Catalunya i el 22@.
Girant pel davant l’antiga entrada de la joia modernista
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, cap al carrer de
Cartagena arribem a la parada de Cartagena / Fundació
Puigvert: on podem agafar:
•
El V23, que ens porta cap a la part alta de l’Av.
Verge de Montserrat, el Guinardó, el barri de Font d’en
Fargues i Horta.
Seguim voltejant la tàpia de l’hospital i després d’un
dràstic gir de 180 graus, arribem a la parada de Ronda del
Guinardó / Cartagena on tenim
•
l’H6 amb el que anirem per la Ronda del Mig,
la Pl. Lesseps, Ronda General Mitre i Av. Diagonal - Zona
Universitària.
Després de pujar el costerut carrer Cartagena, passar per
la Pl. de la font Castellana i l’Av. Verge de Montserrat,
arribem a la parada de l’Av. Mare de Déu de Montserrat /
Praga: on trobarem:

Sembla que el 191 és només el bus que ens porta al CAP
Maragall i a l’Hospital de Sant Pau, ben segur que heu sentit
aquest comentari pel barri, oi?. Doncs no, res més lluny de
la realitat, aquesta línia ens enllaça amb transbordament a
la mateixa parada o ben a prop amb nombroses línies de
la xarxa de bus que ens traslladen a diversos punts de la
ciutat d’una manera còmoda i àgil.
Aquestes són totes les possibilitats que ens ofereix el 191,
cada 15 min. els laborables i cada 20 min. els festius.
Agafem el bus a la Pl.del Congrés, direcció Can Baró i en
arribar a la parada de Juan de Garay / Navas de Tolosa,
podem girar pel carrer Navas i ens trobem amb:
•
El V25, de baixada cap a la Nova Icària passant
per l’Av. Meridiana i la Pl. de les Glòries.
Seguim pel Pg. Maragall cap a Pare Claret i quan arribem
a St. Antoni Maria Claret / Sant Quintí, podem agafar els
següents busos:
•
El 19 que ens porta per tot el barri de la Sagrada
Família, Pg. Sant Joan fins a la Pl. Catalunya.
•
El 47 pel carrer Pare Claret, Pau Claris i Via
Laietana, fins al Pg. Marítim.
•
L’H8 anirem per Pare Claret, l’Av. Diagonal i fins a
Collblanc a tocar del Camp Nou.
•

El D50 fins a la Pl. Catalunya , passant per Sant
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•
El D40 que ens porta a la Pl. Lesseps, Av. Diagonal
i Av. de Josep Tarradellas fins a la Pl. Espanya.
•
El V19 de pujada, ens porta al Parc Güell, carretera
del Carmel, Pg. Mare de Déu del Coll, Pont de Vallcarca,
Av. República Argentina i Pl. Alfons Comin.
•
El 39 que ens endinsa pels carrerons de Gràcia i
Pau Claris fins a la Pl. Urquinaona.
Un cop passada la Pl. Sanllehy arribem a la parada Sardenya
/ Camèlies, on podem agafar la nova línia:
•
V19 que fa tot el recorregut pel Pg. de Sant Joan,
Arc de Triomf fins a la Barceloneta.
Des de la Vocalia de Transports de l’AVV de Veïns i Veïnes
Congrés - Indians, hem considerat adient, informar-vos
dels enllaços i transbordaments possibles per treure’n el
màxim rendiment als trajectes que donen accés a la resta
de barris que configuren la nostra ciutat.
Bon viatge i gaudiu del 191, veïns i veïnes!!!!

Foto DENÚNCIA
No es pot convertir l’incivisme en normalitat

Dignifiquem la memòria històrica

Telèfons d’INTERÈS
CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL

93 763 72 99

CASAL DE BARRI CONGRÉS-INDIANS

93 351 39 53

CENTRE SERVEIS SOCIALS GARCILASO

93 256 60 69

CAP MARAGALL

93 446 29 50

CENTRE INTEGRAL DE SALUT COTXERES

93 243 89 89

CAP GUINARDÓ

93 348 99 01

HOSPITAL DE LA STA. CREU I SANT PAU

93 291 90 00

HOSPITAL VALL D’HEBRON

93 489 30 00

MERCAT DE FELIP II

93 340 88 80

ESPAI JOVE GARCILASO

93 256 29 59

BIBLIOTECA VILAPISCINA I TORRE

93 408 06 67

LLOBETA

Perquè un arbre té molt valor, tant econòmic com
mediambiental, hem de recordar-li a l’ajuntament que VAL
MÉS PREVENIR QUE TALAR?

ABANS		
		

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.

DESPRÈS

... i què passarà amb l’arbre que es veu a el fons, com tants
altres de barri, que estan inclinats i que res es fa per ells?

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

016

BULLYNG ESCOLAR

116111

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