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La Plaça del Canòdrom, PROJECTE FALLIT
L’emblemàtic edifici, obra de referència de l’arquitectura
catalana moderna, va ser construït l’any 1962 per Antoni
Bonet i Josep Puig, i va obrir les seves portes l’any 1964.
Per la seva singularitat arquitectònica, va ser catalogat
com a Patrimoni arquitectònic de Barcelona. Va tenir un
lloc destacat com a punt de trobada pels veïns del barri
del Congrés i la Sagrera durant els anys en què va estar
operatiu, fins al tancament de les activitats l’any 2006.
Entre unes imatges i les altres,
han passat mes de catorze anys,
desprès de ser per als nens i joves
del barri un entreteniment el anar a
veure les curses de gossos Galgo,
i mes enllà del que significava per
al joc d’apostes d’una banda i pel
tractament dels animals en aquells
temps, el Canòdrom com a tal va
tancar portes el 2006, entrant en una
època de decadència dels terreny
i del edifici, catalogat. Al 2010 passa a mans municipals i
és llavors que des de l’Avv intensifiquem la reivindicació
del l’edifici i tot l’espai de curses per que es transformin
en equipaments pel barri i una gran plaça pel gaudi del
veïnat. Es fan reformes al Edifici, que no es destina al
barri sinó que esdevé un “Parc d’Innovació Creativa”,
incubadora de projectes al servei dels emprenedors; i una
tímida o provisional reforma de la plaça, això era el març
de 2016. D’aquella reforma ja no en queda res de bo, la
zona infantil degradada, els mecanismes de gimnàstica
trencats i ara clausurats, la pista per córrer desdibuixada,
no s’han substituït els arbres morts i aquella pista que havia
de ser de formació vial per als nens, res, nomes el ciment.

Ha passat un govern del PSC, un altre de CIU, i ara dos dels
COMUNS, la plaça en l’actualitat és un desert inhòspit tan
al estiu com a l’hivern. Doncs be tot hi estar compromesa
la reforma des del final del passat mandat municipal, ara
se’ns diu que tampoc tindrem reforma en aquest.
Així anem doncs anem cap a 16 anys esperant que ens
facin una plaça en els terrenys del canòdrom. Aquesta és la
realitat punyent, sense voluntat política pel benestar dels
veïns i veïnes del entorn del Canòdrom on hi conflueixen
tres barris i dos districtes.

Barri del Congrés Indians
40,7 Ha
407.000 m2 amb 14.051 habitants
(segons web de l’Ajuntament)

4 Busties

(en linia, a l’eix, lluny dels extrems)

1 Oficina de Correus

(amb cues interminables diaries i en un extrem
del barri, molt lluny)

3 Quioscs

(un tancat i els altres dos al Passeig Maragall)

1 PipíCan de 45 m2

(El 0,011% de la superficie del barri)

11 Fonts

(cap a la Plaça del Canòdrom, on es fa esport,
ni a la del carrer de l’Espiga ni a la plaça del
Dr. Modrego ni del Cardenal Cicognani, on hi
han jocs per infants)
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Benvolguts veïns i veïnes,
Us explicàvem en el numero 47 la situació que estan vivint els veïns i veïnes
de l’entorn del canòdrom i el treball engegat a traves d’una comissió avv /
districte, cossos policies i educadors socials. Tot plegat s’iniciava cap el maig
del 2019. El diàleg va ajudar a planificar accions i una línia de treball conjunta
que en principi va minvar els conflictes existents.
Actualment, però, continuem tenint problemes amb els bars del carrer Riera
d’Horta. La normativa per la situació Covit 19 no es compleix correctament i
segueixen generant conflictes i agressions verbals al veïnatge. Les terrasses
s’han tret però es prenen la beguda fent “corriol” a la vorera increpant a qui
els digui quelcom. Els propietaris i clientela dels bars, en general, amb les
seves actituds incíviques, no ajuden en absolut a la bona convivència. I ho
volem denunciar obertament a tot el barri. Es una situació de vergonya.
Des de l’avv amb els veïns seguim traspassant la problemàtica al Servei
de Gestió de Conflictes amb educadors socials que fan d’intermediaris i
també als cossos policials. Valorem que el diàleg ja no val i calen actuacions
taxatives amb sancions i tancaments dels locals si cal. Davant actuacions
incíviques reiteratives i agressives, tolerància cero.
Per altra banda, tenim l’assentament amb persones sense sostre ben assentats
sota les grades del canòdrom. Les actuacions amb ells també continuen tal
i com es van plantejant en el seu moment amb desallotjaments, retirada de
matalassos i estris, neteja de l’espai, però hi tornen. Les tanques grogues que
s’hi van posar per accedir a les escales no ha estat una mesura prou efectiva.
Tot plegat ofereix un entorn malmès que empitjora amb una plaça de
canòdrom desangelada i sense reurbanitzar encara, com expliquem en
aquest butlletí. Entenem que una bona urbanització de l’espai amb una
planificació d’usos per tothom i un bon manteniment, ajudarien molt a
pacificar un espai pel qual portem lluitant tants anys.
Com us deia, una pena i una vergonya que visquem encara aquesta situació
incívica després d’un any i mig de treball i denuncies. I una situació urbanística
que es remunta al tancament del canòdrom.
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aavvcongresindians@gmail.com
El butlletí i l’AVV no es fan responsables
del contingut de les informacions signades
pels col·laboradors o particulars.
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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Can Clariana Cultural? ... UNA REALITAT
Definim l’equipament com un centre sòcio-cultural
de proximitat adreçat a les arts escèniques. La seva
programació a conseqüència de la tipologia del local, és
d’activitats i espectacles referents al teatre, a la música,
a la dansa, al circ audiovisuals, tallers, etc. I forma part
de la xarxa de Centres Cívics complementant a altres
equipaments del districte i de la ciutat.
El Centre Cívic Can Clariana Cultural és un espai de
trobada, serveix com a mitja per a la difusió de diferents
expressions artístiques, així doncs permet participar en
activitats culturals i promou la cultura entre els habitants
del nostre barri, una cultura de proximitat , que agrupa
entitats i veïnat, posant en valor la “cultura dels barris” i
“l’equilibri territorial” .
El marc d’actuació i de gestió és per part de l’Avv Congrés
Indians i es defineix en la Gestió Cívica Ciutadana. És un
tipus de gestió que permet a aquesta entitat sense ànim de
lucre gestionar un equipament municipal, en un procés de
concurs públic, i a través d’un conveni i subvenció pública.
Aquest conveni el vàrem signar l’associació de veïns amb el
districte de Sant Andreu el 31 de Maig del 2017. La durada
d’aquest és fins 31/12/2020, amb la possibilitat de pròrroga
fins el 31/12/2022. En aquets moments i degut a la situació
actual, estem treballant amb una pròrroga per l’any 2021.

I’Ajuntament de Barcelona i per acord de la Comissió
de Govern de 15 d’abril de 2011 fins a la signatura del
conveni el 31 de maig de 2017. Assumir el compromís
que comporta la gestió de Can Clariana Cultural ens fa
ser conscients que implica tenir un bon equip tècnic de
treballadors al capdavant, nous objectius i maneres de fer.
En definitiva, valorem que el nou projecte del Centre Cívic
Can Clariana Cultural es una oportunitat pel barri que
s’està transformant. Cal vehicular el projecte per copsar
noves necessitats i inquietuds col·lectives , oferint així
noves possibilitats de desenvolupament. Ha de ser una
oportunitat pel barri i un referent associatiu pel territori.
Es en aquesta idea que una vegada més us demanem
a totes les persones que al llarg d’aquests tres anys
heu gaudit de l’equipament i la programació, que us
IMPLIQUEU en la gestió des de l’Avv. Un equipament i un
projecte que és de tots i per a totes ha de tenir el futur i
aquest futur l’hem de treballar avui.

Hem fet tres anys, Felicitats!

Aquest tipus de gestió portada des de l’Avv implica uns
valors i una manera de fer molt concrets que segueixen
la normativa de bases referent a la Gestió Cívica
d’equipaments, publicada en el BOPB del 23 d ‘abril
del 2015. Entenem doncs que la gestió cívica és un servei
públic, que genera un valor afegit en l’entorn per què és
un projecte social de cohesió veïnal.
És un projecte que ve de lluny, des de la cessió gratuïta
del local de I‘Associació de Veïns Congrés-Indians a

«Quan parles fas màgia», nova campanya d’impuls al Voluntariat per la llengua
de la Direcció General de Política Lingüística i el Consorci per a la Normalització
Lingüística
El programa Voluntariat per la llengua (VxL) de la Direcció General de Política Lingüística té com a objectiu fer créixer
el domini de l’ús oral del català i és gestionat pel Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).
Aquest mes de setembre engega una nova temporada d’activitats amb la campanya de promoció “Quan parles fas
màgia” i una nova imatge gràfica.
La campanya vol incidir en la transformació personal que suposa per a aprenents i voluntaris practicar el català junts
i vol animar noves persones a afegir-se al VxL, un programa d’enriquiment lingüístic, cultural i personal que no ha
parat de créixer i que preveu, aquest 2020, superar el llindar dels
150.000 voluntaris des de la seva creació el 2003.
Presenta tres vídeos protagonitzats per voluntaris i aprenents
del programa: un de situat en un ambient urbà , un altre en un
ambient més rural i un tercer que se centra en el voluntariat en
línia, que el 2020 ha crescut notablement amb els canvis d’hàbits
provocats per la COVID-19. També inclou una exposició que es
podrà visitar properament en diversos centres de normalització
lingüística de tot Catalunya.
Les noves accions donen embranzida a un programa que té més
de 17 anys d’existència i que ha estat mereixedor de diversos
reconeixements.
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Inversions Municipals al Barri 2020-2023
Desprès de fer un bon balanç dels quatre anys anteriors, vàrem elaborar aquest pla de treball que ens semblava possible
cara un nou mandat, ara quan hem arribat a la meitat d’aquest, us mostrem el que serà aquest segon mandat en el qual no
hi ha CAP inversió al barri (color vermell), ni fins ara ni fins al final. No pas per voluntat pròpia, no pas per que no insistim i/o
pactem qüestions mes prioritàries amb el districte. Els anys 2018 i 2019 no s’ha fet res, el 2020 any nefast que recordarem
per temps, ens diuen que no hi ha diners per cap inversió i que degut a la Pandèmia COVIT19 NO es preveu que hi hagi
diners per inversió, ni tan sols pel que estava pactat amb diners ja reservats, “deien”.
Ens han parlat en l’últim consell de barri de la participació democràtica del veïnat del barri que ha quedat als llims, també
hi ha hagut renuncies, no per voluntat pròpia de l’avv, a inversions de gran calat com el pavelló Esportiu, però també hi
havia compromisos certs per part del districte, Plaça del canòdrom, arranjament caseta Acàcies, treballar en el pla de
comerç amb propostes UBCI-AVV, tram de carrer de Cardenal Tedeschini, etc., que ara ens diuen que queden aplaçats
“sine die”.
Hem de pensar en ser més per ser més forts, si no és així no ens en sortirem.

Butlletí d’Octubre 2019, Pla de treball per al mandat municipal
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Butlletí Nª 50

Ara teniu a mans el butlletí numero cinquanta d’aquesta nova època, en aquest temps que quasi tot-hom llegeix al mòbil,
tablet o be a l’ordinador, hem volgut mantenir la impressió en paper, no nomes per aquells que no poden o no volen les
costums modernes a l’hora de llegir, o que els hi agrada mes llegir en paper o potser altres motivacions, el cas és que
creiem que és una manera mes propera d’arribar a les persones sòcies i al públic mes proper, tot hi així, el teniu digitalitzat
a la nostra pàgina web, www.congresindians.com.
El butlletí ha anat canviant en la forma i en el contingut, hem procurat tocar tots aquells aspectes que poden ser del vostre
interès, en opinió pròpia de l’avv en multitud de temes, en curiositats i també en la proposta i en ocasions si algú ha volgut
participar ho hem fet en l’apartat d’opinió.
Aquest és especial per que arriba en temps complicats, aquest 2020 quedarà en la memòria col·lectiva com un any estrany,
dolent i per a molts, nefast!
Volem celebrar l’oportunitat que ens dona aquesta publicació de entrar a casa vostra, volem celebrar amb vosaltres el
numero 50, que ens diu que som vius, que l’avv tot i les dificultats hi som, que ens podeu trucar i venir a veure, que seguim
treballant per un barri millor, també en temps difícils. I també volem celebrar el tercer any del Centre Cívic Cultural Can
Clariana, (anomenat col·loquialment c5), aquest projecte ha estat per a nosaltres, l’avv, una satisfacció gairebé inexplicable.
L’èxit assolit en aquests tres anys ens ha demostrat que la vàrem encertar, que el barri necessitava un equipament així, que
junt a la nostra gestió, (la teva AVV), l’excel·lent treball de les persones treballadores i l’impuls d’aquelles entitats que s’hi
ha implicat auguren un gran futur.
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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.
21.
22.

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
C/Francesc Tàrrega, 51 bis
El Cubo Escape Room
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
Manduca - Molsa		
C/Garcilaso, 191

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Montse Durán, estética i teràpies C/Felip II, 213
Naturhouse			
C/Ramón albó, 62
Nuevacasa
C/Felip II, 190
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
Plats i Olles
C/Felip II, 189 Local 1
Quin-Lord			
C/Felip II, 191
Reformas J. M. Polo
C/.Felip II, 180
Serralleria Fuentes
C/.Espiga, 1 Local 6
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

Les botigues associades tenen a la vostra disposició participacions de la
Loteria de Nadal:
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Comerç o Vivendes?. Com volem el nostre BARRI?
Congrés Indians no deixa de ser un barri mes del districte
de SANT ANDREU de Barcelona, però d’un temps ençà,
des de ja fa uns anys, venim explicant i reivindicant el
comerç de proximitat. Unes dades:
VIVENDA: Al nostre barri hi ha, (estudi 2018) 5916 llars,
14.000 residents amb una edat mitja de 42 anys.
COMERÇ: Pel que fa a locals la majoria no superen els
40m2, (cens 07.2019) d’un total de 729 n’hi ha 380 d’oberts
(51.12%), 326 de tancats (44.71%) i 23 detectats en venda
o lloguer (3.15%).
Amb aquestes dades el que us mostrem en aquesta article
i de manera visual és el nombre de locals que s’estan
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reconvertint en vivendes i/o infra vivendes, en son ja 59.
Donats els m2 esmentats dels locals al barri, des de l’AVV
ens preguntem, Que fa l’ajuntament de Barcelona amb
la llei de comerç i de Vivenda?, doncs contraposar les
necessitats dels ciutadans. Les ajudes al comerç no poden
passar només pels tòtems, bosses, bolígrafs etc.
Demanem un pla especial pel comerç de proximitat al
nostre barri i que la llei de comerç actuï en funció dels
locals de cada barri i no de manera genèrica. En aquests
moments, la llei permet convertir un local de 40m2 en
Vivenda i no deixa marge pel comerç divers i de proximitat
en un mateix local.

ESPAIS per les escoles
Tot i que entenem i compartim la necessitat d’ampliar espai urbà per als vianants i en aquest cas mes concret per les
escoles, hem de dir que no hem estat convidats a cap discussió de com fer la reforma ni canvi de circulació del carrer
Acàcies i que per tant els veïns
i veïnes afectades pel canvi
d’aquests carrers tampoc han
estat representats ni escoltats.
No ens agrada aquesta manera de
fer les coses i menys d’un govern
de la ciutat que en fa bandera de
la participació.
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Nomenclator de CARRERS del BARRI
Armera (Carrer d’):

Noms desapareguts

Carrer sense urbanitzar dedicat a la masia de Can Ros o Ca l’Armera, en l’illa que actualment ocupa el Canòdrom Meridiana.
Va desaparèixer el 1962. Donat que ja existeix el carrer de Can Ros, dedicada a la mateixa masia, el nom d’Armera o de Ca
l’Armera es podria descartar, per bé que es podria plantejar alguna senyalització històrica davant de la masia.

Camí Antic d’Horta a Sant Martí:
Camí rural que travessava pel bell mig de l’actual barri del Congrés, paral·lel a la riera d’Horta, i pel costat de la masia de
Can Ros. Només el darrer tram del carrer del Cardenal Tedeschini, entre Pardo i l’avinguda Meridiana resseguiria part de
l’antic camí. Amb motiu de l’urbanització del barri del Congrés va desaparèixer. Degut a la manca de vestigis es descartaria
la seva recuperació al nomenclàtor, per bé que es podria plantejar alguna senyalització històrica.

Carretera de la Sagrera a Horta:
Era el nom que antigament va rebre l’actual carrer de Garcilaso a principis del segle XX. La seva recuperació és descartable.

Carretera Nova d’Horta:
Era el nom que antigament va rebre l’actual carrer de Garcilaso a finals del segle XIX quan circulava el tramvia de vapor de
La Sagrera a Sant Joan d’Horta. La seva recuperació és descartable.

Cuba (Carrer de):
Era el nom que antigament va rebre l’actual carrer de Francesc Tàrrega fins el 1917. Actualment existeix un carrer de Cuba
al barri de Sant Andreu, per la qual cosa es desaconsella la seva recuperació per duplicitat.

Estévanez (Carrer d’):
Era el nom que va rebre l’actual carrer de Garcilaso fins el 1943. Es pot descartar la seva recuperació al tractar-se d’un
personatge que no estava lligat al barri, o bé es pot estudiar de recuperar el nom i canviar l’actual de Garcilaso.

Federico Mayo (Carrer de):
Era el nom que va rebre l’actual carrer d’Alexandre Galí fins el 1983. Es tractava d’un personatge afí al règim franquista, per
la qual cosa es desaconsella la seva recuperació.

General Magaz (Plaça del):
Era el nom que va rebre l’actual plaça de Maragall. Es pot descartar la seva recuperació.

Havana (Carrer de l’):
Era el nom que va rebre l’actual carrer de Jordi de Sant Jordi. Des de l’any 2000 existeix el passeig de l’Havana al barri de
Sant Andreu, pel sector de La Maquinista, per la qual cosa es desaconsella la seva recuperació per duplicitat. Antigament
també va existir un carrer de l’Havana al barri de la Barceloneta, desaparegut el 1992.

J. Sucarrat (Carrer de):
Nom que durant la Guerra Civil va rebre el carrer de l’Havana fins que el 1939 va canviar per l’actual denominació de Jordi
de Sant Jordi.

Joan Boscà (Carrer de):
Era el nom que va rebre l’actual carrer d’Olesa fins el 1943. Des d’aquest mateix any es va batejar un espai del barri de
la Barceloneta com a plaça del Poeta Boscà, per la qual cosa es desaconsella la seva recuperació per duplicitat. Caldria
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investigar qui va ser aquest personatge, si va tenir algun lligam amb el barri i així estudiar la seva recuperació o descart.

Pau Sabater (Carrer de):
Era el nom que va rebre l’actual carrer mal anomenat Prat d’en Roquer fins el 1939. Al barri de Torre Baró existeix des de
l’any 2001 un carrer dedicat a Pau Sabater, per la qual cosa es desaconsella la seva recuperació per duplicitat.

Prats y Roqué:
Era el nom que entre 1939 y 1984 va rebre aquest carrer, fins que la seva catalanització el va anomenar erròniament com a
“Prat d’en Roquer” en comptes de “Prats i Roqué”.

Ramon (Passatge de):
Passatge desaparegut entre els carrers d’Olesa i Concepción Arenal, ubicat aproximadament on ara hi ha l’escola Pompeu
Fabra.

Riera (Passatge de):
Nom que va rebre antigament l’actual passatge de Salvador Riera. Nom que va rebre antigament l’actual passatge de
Salvador Riera.

Noms a corregir

Prat d’en Roquer (Carrer del):

Actualment consta com a Prat d’en Roquer. Això és erroni perquè el carrer no està dedicat al prat d’un tal Roquer, sinó al
senyor Joaquim Prats i Roqué, propietari de terrenys. El nom correcte que hauria de constar és “Carrer de Prats i Roqué”.

Ramon Albó (Carrer de):

Les plaques consten que està dedicat al sociòleg i advocat Ramon Albó i Martí (1872-1955), quan en realitat, per l’antiguitat
del carrer, està dedicat al seu pare, propietari d’aquells terrenys i advocat, el senyor Ramon Albó i Calvaria.

Ca n’Ausellàs:

Possibles noms de nova creació

Masia situada a l’illa dels carrers de Puerto Príncipe, Pinar del Río, Matanzas i Campo Florido. Els seus terrenys formaven
part l’actual barri dels Indians, arribant a disposar d’un espai en propietat gairebé nou vegades superior al de Can Berdura.
Esdevingué, a més, una masia més important que aquesta, propietat d’una família amb títol senyorial (marquesat del
Castell de Torrent), però injustament oblidada. Caldria cercar algun espai als Indians.

Can Sabadell:

Així es podria batejar la placeta sense nom del monument al doctor Ferran, entre els carrers de Garcilaso i Acàcies i el
passeig de Maragall. Allà mateix es va ubicar la masia de Can Sabadell, la qual tenia diversos terrenys en propietat que
posteriorment va vendre per construir l’actual barri dels Indians. També va acollir el tercer camp de futbol del Barça.

Ramon (Passatge de):

Possibles noms a recuperar

Així es podria batejar el carrer sense nom entre els carrers de Joan de Garay i Jordi de Sant Jordi que dóna a la plaça del
Rom Cremat.

Carrers als quals es planteja canvi de nom

Felip Bertran i Güell per Puerto Príncipe:
Felip Bertran i Güell (1901-1965) va ser un industrial que va promoure la construcció del barri. Es pretén canviar el nom per
la seva afinitat al règim franquista. Fins el 1967 es va denominar Cardenal Cicognani, però al haver una plaça amb el mateix
nom es va decidir el canvi. Testimonis veïnals asseguren que en un principi es va arribar a dir Puerto Príncipe al considerarse un perllongament del carrer que connecta la plaça de Maragall amb el carrer de Felip II.

Cardenal Tedeschini per Neus Català:
Federico Tedeschini va ser un prelat, nunci apostòlic a Madrid (1921 - 1939), arxiprest de Sant Pere del Vaticà i datari del
Papa Pius XII. Va participar en el XXV Congrés Eucarístic Internacional celebrat a Barcelona el 1952. La seva afinitat als
règims primoriverista i franquista motiven un canvi de nom del carrer. Es proposa dedicar-lo a Neus Català (1915-2019),
política comunista supervivent del camp de concentració nazi de Ravensbrück.
Nota: Si Neus Català va morir el 2019 no serà possible dedicar-li un carrer fins el 2024, ja que la normativa municipal
estableix que han de passar cinc anys des de la seva defunció. Cal tenir present que no es tracta d’un personatge lligat al
barri i que, per tant, mereixeria un espai més destacat a la ciutat de Barcelona.
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La lluita contra L’AMIANT NO S’HA ATURAT
La Comissió contra l’amiant de la Federació de les Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) no s’ha aturat
durant tots aquests mesos.
Malgrat la situació sanitària que estem vivint la Comissió contra l’amiant de la FAVB ha posat en marxa la pàgina web www.
noalamiant.org, no ha deixat de reunir-se encara que de forma online i també ha vist com la Resolució per l’erradicació
contra l’amiant va ser aprovada el 3 d’octubre per unanimitat de totes les AAVV de la ciutat.

El passat 14 de setembre van començar les obres per a desmantellar, després d’uns 50 anys de vida, la gran coberta
d’Uralita, del pàrquing ubicat a Concepció Arenal, 176, de Barcelona, entre l’avinguda Meridiana i la plaça del Canòdrom.
Un veí de la zona és qui va alertar i mobilitzar ràpidament a les associacions de veïns i veïnes de la Sagrera i del Congrés i
Indians i seguidament la Comissió contra l’amiant de la FAVB va contactar amb TV3 qui va documentar els fets denunciats.
La intervenció de la ciutadania és molt important ja que la retirada de materials que contenen amiant es realitza per part
d’algunes empreses massa ràpidament si no es fa amb totes les garanties. Per tant, la denúncia i paralització de les obres
ha de ser encara més ràpida.
És evident, que la població està desprotegida i desinformada davant un problema de Salut Pública de primer nivell i és per
això que hem de reclamar una normativa més exigent que la que tenim avui dia i la implicació de totes les Administracions
Públiques per a aconseguir que la retirada segura de l’amiant a tot Catalunya sigui, en un termini raonable, una realitat.
La nostra AVV Congrés i Indians participa en aquesta Comissió de la FAVB des del passat febrer. El nostre objectiu és tenir
informació de primera mà sobre les decisions que la Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant de Catalunya (CEAC) vagi
implementant.

Et demanem que ens ajudis en l’elaboració d’un mapa de l’amiant al nostre barri. Pots ferho informant-nos de la ubicació, si tens aquest material prop de casa teva, o participant més
activament amb nosaltres.

			

Et necessitem!

Pots trobar la resolució de la FAVB sobre l’Amiant a: www.avvcongresindians.com
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Els primers cotxes CATALANS i la reacció del Poder Espanyol
Barcelona, 14 d’abril de 1890. Fa 130 anys. L’enginyer
Francesc Bonet i Dalmau (Valls, 1840 – 1898) posava en
circulació el primer automòbil de la història de Catalunya
i de la península Ibèrica. El “Bonet”, que el seu creador
havia patentat el 12 de desembre de 1889, era un tricicle de
quatre places propulsat amb un motor d’explosió Daimler
de 2.5 CV fabricat a Alemanya. En canvi, el disseny i la
construcció del xassís eren, íntegrament, catalans. El primer
Bonet es va muntar en una fàbrica tèxtil situada al carrer
Diputació de Barcelona i els seus primers trajectes (entre
Barcelona i Gràcia) causarien un impacte social, cultural i
econòmic de gran envergadura.

Però el cert és que a ningú se li escapava (les fonts
històriques ho revelen) que aquella operació tenia un fort
component polític. En aquella època els automòbils eren
un producte de luxe i la seva fabricació despertava una gran
atenció mediàtica que alimentava el prestigi de l’entorn
social i geogràfic on es muntaven aquelles fabuloses
màquines. El cercle es tanca quan sabem que Álvaro de
Figueroa i Torres-Mendieta, comte de Romanones (icona
espanyola del polític palatí, maniobrer i sense escrúpols),
en aquell moment president del govern espanyol pel Partit
Liberal, era originari de Guadalajara, i la seva família hi
tenia importants interessos econòmics.

Quan el Bonet va posar les rodes sobre les llambordes del
passeig de Gràcia havien passat tan sols quatre anys (1886)
des que els primers vehicles motoritzats de la història ho
havien fet als carrers de Stuttgart i de Munic. El Bonet posava
la primera pedra d’una indústria catalana d’automoció
que, durant els primers anys del segle XX, propulsaria, i
mai més ben dit, la creació d’un entramat industrial que
convertiria Catalunya en una potència automobilística: el
1898, naixia La Cuadra (que el 1904 es transformaria en la
Hispano-Suiza); el 1908, la Vallet i Companyia (que el 1910
es transformaria en la Biada-Elizalde), i el 1912, l’Abadal i
Companyia (més tard Abadal-Buick).

Amb la desaparició dels fundadors —durant la dècada dels
trenta— Hispano-Suiza va entrar en una situació de crisi,
que va obligar l’empresa a vendre la divisió de fabricació
d’automòbils (les plantes de l’Eixample i de la Sagrera) a
Fiat, el gegant automobilístic italià. Aquesta operació seria
l’origen de Seat, que apareixeria després de la Guerra
Civil. Però, ni d’aquesta manera l’antiga Hispano-Suiza
(és a dir, la icona de la indústria automobilística catalana)
es desempallegaria de la pressió del poder espanyol.
Superada la Guerra Civil (1936-1939), el règim franquista
intentaria per tots els mitjans que Fiat traslladés l’antiga
Hispano-Suiza als voltants de Madrid.

L’any 1915 —quan es complia un quart de segle del primer
trajecte del Bonet— a Barcelona hi havia tres fàbriques
d’automòbils; que no tan sols lideraven el mercat peninsular,
sinó que competien —i sovint superaven— amb els models
de les grans marques franceses i alemanyes de l’època.
Aquest detall no va passar desapercebut pels governs
espanyols de l’època, que, lluny de fomentar polítiques
favorables a la consolidació de la indústria automobilística
catalana, la van sotmetre a una pressió brutal amb l’únic
propòsit de deslocalitzar la seva producció. En el cas
de la Hispano-Suiza —el vaixell insígnia de la indústria
automobilística catalana— el govern espanyol va recórrer
al xantatge més roí.

Aquests detalls —les maniobres de Romanones i Franco—
expliquen molt bé que Catalunya, des de fa segles, treballa
amb un estat en contra. En aquella ocasió, la “palanca
de canvi” va ser Juan Antonio Suances Fernández, amic
personal del general Franco, fundador de l’INI (Institut
Nacional d’Indústria) i ministre d’Indústria. Però la II Guerra
Mundial ja havia acabat (1945), amb el resultat que tots
sabem, i la influència que Franco podia tenir sobre el nou
règim democràtic italià era nul·la. Els Agnelli (els propietaris
de Fiat) es van negar rotundament a moure la fàbrica, i
van dir al dictador que a Barcelona hi tenien els recursos
humans i la situació estratègica idonis.

Efectivament, la Hispano-Suiza s’havia convertit en una de
les primeres marques automobilístiques continentals. I els
seus models s’exportaven arreu d’Europa i del continent
sud-americà. En aquell moment la companyia estava
dirigida pels catalans Damià Mateu i Francesc Seix, i pel
suís Marc Birkigh. A Catalunya, Enric Prat de la Riba ja
havia creat la Mancomunitat (1914) i la seva obra política —
amb totes les limitacions econòmiques del món— ja havia
construït un sistema d’ensenyaments tècnics. I el govern
d’Espanya estava presidit pel comte de Romanones, qui
poc abans (1909) havia provocat la Guerra de Melilla per
interessos estrictament personals.
Amb aquest escenari, i amb el concurs imprescindible
del rei Alfons XIII —el besavi del rei Felip VI (els Borbons
sempre són al mig d’aquestes maniobres)—, es va
forçar Hispano-Suiza a obrir una factoria a Guadalajara.
Curiosament, aquesta petita capital castellana vivia en un
paisatge de crisi des que un segle abans (1822) Ferran VII
—el besavi d’Alfons XIII— havia decretat el tancament de la
Real Fábrica de Paños per falta de rendibilitat. I la maniobra
Guadalajara, que va implicar el trasllat forçós de quadres
tècnics i de mà d’obra especialitzada, es va disfressar —
oficialment, justificar— per l’interès de la marca a aproparse físicament al seu mercat madrileny.

Franco va inaugurar la planta Seat de la Zona Franca
(1950) mastegant vidres. Des de llavors, han passat quasi
tres quarts de segle i un canvi de règim. Però la cultura
que divulgava Queipo de Llano, un dels capitostos de la
rebel·lió militar de 1936 (“convertiremos Barcelona en un
inmenso solar”) no ha desaparegut. Si ens transportem
a la història més recent —des de la proclamació del
règim constitucional—, descobrim que aquest històric i
permanent atac a la indústria catalana (a l’automobilística,
també) ha evolucionat cap al camp de la desinversió
pública; i la practiquen tota mena de governs.
I quan falten mans, s’hi sumen els Borbons. Només cal
recordar el que va passar el 3 d’octubre del 2017: les
ombres llargues i funestes d’Alfons XIII, de Romanones,
de Franco o de Suances —i de tants i tants altres— que
Queipo de Llano va resumir en la seva proclama. Ombres
llargues i funestes que, sempre, han ennegrit el panorama
industrial català i que expliquen el capítol més recent
d’aquesta història: el drama de Nissan. Amb la lliçó de la
història, qui sap si Nissan acaba tancant, passat un temps
reapareixerà en algun erm mesetari, a tocar d’una autovia
buida de trànsit però sospitosament traçada al costat de
foscos rèdits polítics i espuris interessos personals.

Ens hauria d’estranyar?

Article de: Marc Pons – El Nacional.cat – Diumenge 31 de maig de 2020
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Adjudicades les obres de la nova estació de Sant Andreu Comtal
El projecte adjudicat també inclou la il·luminació, les
instal·lacions, el paviment de les andanes, les escales
d’accés i emergència centrals, els quarts tècnics i
dependències internes destinades a instal·lacions, serveis i
magatzems. En paral·lel, l’administrador d’infraestructures
també ha adjudicat el contracte dels serveis de consultoria
i assistència tècnica per al control de les obres dels
projectes de la nova estació de Sant Andreu Comtal i la
seva superestructura de via i electrificació. Aquest contracte
ha estat adjudicat per 630.000 euros (IVA inclòs) a la Unió
Temporal d’Empreses (UTE) integrada per les companyies
Tècnica i Projectes i TEC Quatre, i compta amb un termini
de 20 mesos.
Recreació virtual

El Consell d’Administració d’Adif Alta Velocitat (Adif AV) ha
aprovat en la seva última reunió l’adjudicació del contracte
d’obres per la construcció de la nova estació ferroviària de
Sant Andreu Comtal. Contra el que semblava previst, el
contracte ha estat adjudicat a l’empresa Copcisa amb un
pressupost de 6,3 milions euros (IVA inclòs), i un termini
d’execució estimat d’onze mesos. A més, la Societat
Barcelona-Sagrera Alta Velocitat ja s’ha compromès a
pagar part de la urbanització de l’entorn de l’estació.
Aquestes noves instal·lacions substituiran l’actual estació
de Sant Andreu Comtal, oferint millors prestacions i una
major integració en l’entorn. Com que la nova estació
estarà integrada en el futur parc lineal de Sant Andreu - La
Sagrera, l’edifici comptarà amb dos nivells: un primer amb
un vestíbul de 700 metres quadrats, i un segon d’inferior
amb la zona de les dues andanes. A més, les tasques de
construcció també tindran en compte els accessos i el seu
entorn urbà més immediat.
L’accés a la futura estació es realitzarà tant des del sector
de Sant Andreu, a través de l’antiga passarel·la, que
serà rehabilitada i condicionada, com des del parc de la
Maquinista, de manera que es crearà un itinerari des de
la cantonada del parc i el carrer de Sant Adrià. En total,
s’urbanitzaran 4.231,78 m² d’accessos i entorns. L’edifici
principal tindrà una estructura envidrada, protegida per
una xapa ondulada amb una altura mitjana de 5,60 m.
El vestíbul, al qual es donarà entrada pel costat sud a
través d’un gran finestral, disposarà de barreres tarifàries
i espais per a taquilles i màquines auto venda. A més, la
nova instal·lació serà completament accessible gràcies a la
instal·lació de dues escales mecàniques i dos ascensors, a
més d’escales fixes.
Pel que fa a la matèria ferroviària, l’estació està dissenyada
en corba amb 4 vies i 2 andanes centrals, que atendran
serveis de rodalies i regionals. Les andanes tindran una
amplària variable entre 7 m i 10 m i una longitud de 210 m.
Cadascuna d’elles servirà a dues vies, una a cada costat,
formant així una seqüència de via com la que existeix a
Sant Andreu Arenal.
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Per últim, destacar la futura zona d’estacionament de trens
d’alta velocitat que acollirà Sant Andreu. En aquest sentit,
Adif AV també ha adjudicat, per 2,3 milions d’euros (IVA
inclòs) el contracte construir aquest sector a tocar de la
nova estació. L’objectiu d’aquesta actuació serà flexibilitzar
i optimitzar l’explotació ferroviària dotant a la zona nord de
Barcelona d’un espai per a aconseguir una major capacitat
d’estacionament i apartat de trens. D’aquesta manera es
buscarà descongestionar les vies d’alta velocitat de l’estació
de Barcelona-Sants. La nova zona d’estacionament estarà
connectada a la via 2 de la Línia d’Alta Velocitat BarcelonaFrança i en la seva major part discorrerà en túnel. Aquest
sector comprendrà tres vies d’apartat, dues d’elles amb
més de 400 m de longitud útil per a dobles composicions
i la tercera de més de 300 m per a composicions simples.
També inclourà les operacions per al muntatge de via i de
la catenària, així com els sistemes associats, com a andanes
per al trànsit de maquinistes i equipaments d’aigua, llum
i il·luminació del túnel. Aquest contracte s’ha adjudicat
a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per les
companyies Tecsa Empresa Constructora i Dragatges
i compta amb un termini d’execució estimat de quatre
mesos.
Noticia publicada el 27 de maig del 2020 secció d’ Economia a L’Exprés de
Sant Andreu. (diari independent de Sant Andreu del Palomar)

Recreació virtual

Foto DENÚNCIA
Uns jardins per la ciutadania o un PIPI-CAN??

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

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.

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

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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