Tenim natura, arquitectura...cuidem i fem barri plegats!
Fem de l’AVV un punt de trobada de veïnatge
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Benvolguts sòcies, benvolguts socis,
Aquest any, si no es donen les circumstàncies adequades, no podrem fer
l’assemblea anual de forma presencial. Tampoc de forma telemàtica doncs no
tenim els correus electrònics de molts de vosaltres (us demanem que ens feu
arribar els màxims possibles a traves del nostre correu electrònica). Tot i així,
us farem arribar l’estat de comptes, una breu explicació de les altes i baixes
de socis i sòcies, un resum de l’activitat del 2020 i els projectes per al 2021.
També habilitarem un dia per si us voleu apropar a l’avv i poder comentar
aquells aspectes que cregueu. D’igual manera podeu fer anar el nostre
correu per totes aquelles qüestions que no tingueu clares, suggeriments,
preguntes i propostes cara l’any 2021. Us volem comunicar que aquest 2021
tampoc augmentarem la quota de soci/sòcia, que seguirà sent de 20 € anuals
(1,66€ al mes).
Per l’avv, que som una entitat sense ànim de lucre, és primordial que ens doneu
el suport amb la quota. Ser gestors del centre cívic Can Clariana Cultural
implica tenir una solvència econòmica per fer front a possibles contingències
abans no ens arriba la subvenció pel funcionament (sous de les treballadores,
activitat de tallers i tècnics, etc). No cal dir que us demanem que entre totes
fem l’esforç per incrementar el nombre de persones associades que ens
donin suport , veïns, amigues, nouvinguts al barri, etc.
Ara no només som l’avv del barri sinó que som Can Clariana. Es bo fer xarxa
enfortint la participació, es bo poder comptar els uns amb els altres, es bo
saber que el barri hi és per continuar treballant amb il·lusió el guany col·lectiu.
SUMEM ESFORÇOS. JUNTS FEM BARRI!
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Us convidem a dir m’agrada a la
nostra pagina i us posarem al día dels
esdeveniments
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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L’AMIANT: Un gran problema de Salut Pública del
passat, del present i del futur.
El passat 28 de gener vam celebrar el primer debat online sobre el perill de l’amiant a nivell de tota la ciutat de
Barcelona i impulsat per la Favb.
Aquest debat es va gravar i el podeu trobar a la pàgina
noalamiant.org
Vam tenir la sort de comptar amb el Doctor Josep Tarrés,
pneumòleg i expert en malalties derivades de l’amiant,
el Sr. Lluís Mallart, higienista industrial, expert i activista
contra l’amiant i al Sr.Miguel Moreno, membre del col·lectiu
de Macosa-Alstom, impulsors en la visibilització d’aquesta
xacra.
El Dr. Tarrés va exposar les dades estadístiques de diferents
estudis científics que indiquen que l’exposició a l’amiant
és un problema sanitari, ambiental i social de primer
ordre i que requereix una prioritat dins l’agenda política
del govern central i de les administracions autonòmiques
i locals.
Segons el Dr. Tarrés, la pandèmia de mesotelioma pleural és
EVITABLE i no fer-li cas és una gravíssima irresponsabilitat
dels polítics i dels agents socials que provocarà mort i
patiment en les generacions futures. Aquesta malaltia és
un tipus de càncer causat només per l’exposició a l’amiant.
També ens crida l’atenció sobre el fet que ja el 51,4% dels
mesoteliomes pleurals diagnosticats entre 2007 i 2016 en
l’àrea de Cerdanyola del Vallés (*), no van ser d’origen
ocupacional sinó d’origen mediambiental. És a dir, no
és un problema únicament de Salut Laboral sinó que és
també un problema de Salut Pública.
Un altre aspecte que va quedar molt clar és que la frase “Si
es toca, no passa res” és FALS. Si la vida útil de l’amiant
és de 30-35 anys significa que aproximadament el 70% de
l’amiant instal·lat a l’estat espanyol ja és perillós al deixar
anar fibres letals al medi ambient. Els factors meteorològics
com el vent, la pluja i el sol fan que les fibres es vagin
alliberant poc a poc a l’aire que respirem.
Pròximament els debats on-line per a l’erradicació de
l’amiant es programaran per Districtes.

Instituto de Salud Carlos III, Madrid

L’Associació de Veïns i Veïnes Congrés i Indians és una
de les 7 entitats convocants del DEBAT ON-LINE DEL
DISTRICTE DE SANT ANDREU SOBRE L’ERRADICACIÓ
DE L’AMIANT EL 17 DE FEBRER DE 2021 i que organitza
la FAVB.
Quan aquest butlletí surti publicat, el debat on-line en el
que participaran totes les persones i entitats del nostre
barri que ho desitgin ja l’haurem celebrat i podrà ser
valorat en el següent número.
(*) Article d’investigació en el que va col·laborar el Dr. Tarrés
publicat el juny de 2020 a la revista científica American Journal of
Industrial Medecine.
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Imatge de l’article de Paco Puche i Ángel Cárcoba (03/12/2017) a IniciativaDebate.net

Donació al ARXIU HISTÒRIC
El passat mes de desembre l’arxiu històric de l’avv congrés indians es va
veure incrementat amb la donació de documents que va fer el nostre veí
Dani Playan a Ricard Sas, tal com és mostra a la foto. Els documents donats
pertanyen a la seva família i ara son part de la nostra història. Tu també si es
la teva voluntat pots aportar part de la teva petita història que ens fa grans.
Anima’t, posa’t en contacte amb nosaltres al correu: aavvcongresindians@
gmail.com i al telèfon 933407012

Xarxa de SUPORT MUTU
El passat dinou de desembre la xarxa de suport mutu congrés indians, amb el suport i
col·laboració de les comissions de festes del Congrés i els Indians, la UBCI i de l’Avv, vàrem
organitzar una recollida d’aliments destinats a distribuir-se entre famílies del nostre barri, en
aquells moments eren 18 famílies que per diverses circumstàncies afegides al problema de la
pandèmia NO tenen recursos o bé moltes dificultats per tirar endavant cada dia.
Us expliquem això per que tot i que la solidaritat puntual es exemplar doncs es varen recollir
aproximadament 1000kg (menjar i neteja), aquesta xarxa segueix i seguirà funcionant mentre hi
hagi aquesta problemàtica al barri. Seguireu trobant punts de recollida en diversos comerços
als que podeu seguir aportant. Així també fem Barri. Pensa que no nomes pots contribuir amb
queviures, pots participar a la xarxa, també es necessiten voluntàries per la xarxa, pots posar-te
en contacte amb la xarxa al correu xarxacongresindians@gmail.com. Entre totes ho farem tot.

Reconneixement a les sòcies i socis de l’AVV
El passat mes de novembre finalment i malgrat la situació vàrem poder fer trobades individuals amb les i els socis de mes
de 50anys de fidelitat i recolzament d’aquesta associació de veïnes i veïns del nostre barri. La Presidenta Betlem Ayucar
va fer entrega d’un present com reconeixement d’aquesta constància. Cal dir que han estat moments molt emocionants
i emotius doncs el present va a nom del que és o fou soci fa 50 anys, el caliu d’aquestes persones, les que hi son i també
en representació dels que ens han deixat ens anima a seguir endavant en la tasca del moviment veïnal. Gràcies. (podeu
descarregar les fotos a www.congresindians.com).
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L’Associació i la gestió
Can Clariana és un centre cívic de gestió ciutadana, amb
dos eixos que caracteritzen el projecte: la participació
ciutadana i les arts escèniques.
El centre va tenir una inauguració política al mes de juliol
de 2017 . I les entitats que van donar suport al projecte,
juntament amb l’equip de treballadors, van organitzar unes
portes obertes a finals de setembre 2017 per a celebrar
l’obertura efectiva del centre amb una festa d’inauguració
popular.
L’Associació de Veïns i Veïnes Congrés-Indians, entitat que
dona suport al veïnat en temes d’urbanisme, reivindicacions
veïnals, seguretat, entre altres i que té com a objectiu millorar la qualitat de vida al barri de Congrés-Indians, cal dir
també que és l’entitat gestora del projecte Centre Cívic Can Clariana Cultural, convertint-lo així en un equipament de
gestió ciutadana, on la participació dels veïns i veïnes i de les entitats vinculades, desenvolupa un paper clau. La lluita de
l’Associació per tal de què aquest projecte tingués èxit es remunta a l’any 2008 i ha estat clau per a què Can Clariana sigui
un centre compromès amb la participació ciutadana i la cultura.
Així el som, fem i compartim de l’avv conformen els objectius compartits amb el CC Clariana Cultural que entre altres
son, Donar resposta a les demandes i inquietuds culturals dels veïns i veïnes i situar Can Clariana com un equipament
de referència i vertebrador de l’activitat cultural del barri. Equilibrar l’oferta cultural amb propostes tant de teatre, dansa,
música, poesia, circ, cinema, itineraris i xerrades, a més d’activitats especials que es realitzen per festes populars. Creació
de nous públics a través d’una programació àmplia i heterogènia. Visualitzar el potencial cultural de les entitats del
barri, donant suport a les seves propostes i fomentant el treball en xarxa. Impulsar accions comunitàries amb l’objectiu
de millorar la cohesió del barri i d’explorar manifestacions artístiques de caràcter col·lectiu i transformador. Promoure
el teatre social com a eina de transformació social i del territori. Activar el seu coneixement, la seva pràctica i la seva
aportació, en contexts diferents. Ser una plataforma per donar a conèixer i impulsar artistes emergents.
Aquest tercer any de funcionament de Can Clariana, feia preveure la consolidació dels diversos projectes treballats els
anys anteriors, també s’augurava la maduresa de les dinàmiques del centre i tot plegat, feia el terreny idoni per a un
major i més profund desenvolupament de les línies de treball ja existents. No obstant, la crisi sanitària derivada de la
COVID-19 ha irromput de forma inesperada en les nostres vides i, en l’activitat general i tota la lògica de programació i
de funcionament del centre cívic.
Malgrat la dificultat de gestionar tot aquest escenari d’incerteses i la davallada en les xifres d’assistents als espectacles i
tallers, a dia d’avui i ja amb una mica més de perspectiva, valorem molt positivament l’exercici que s’ha fet de reformular el
projecte i d’obrir el centre cívic cap a una mirada que va més enllà de la dinàmica presencial i que inclou la via telemàtica
com una opció ben interessant per seguir aproximant la cultura al barri i crear nous públics. Tanmateix l’avv i el Centre
Cívic mantenim la vocació d’equipament de proximitat, doncs considerem que la presencia en les activitats és l’opció
preferida pel veïnat ja que contribueix a crear vincles, afavoreix la xarxa veïnal, la socialització i en definitiva i permet gaudir
de la cultura de forma ben viva.
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Any NOU temes vells.....i algun de NOU
Sòcies i Socis, també veïnes i veïns que llegireu aquesta revista, comencem l’any 2021 i nosaltres seguim amb el treball
associatiu, tenint cura del barri tot i les dificultats que ens suposa l’actual situació.
Aquí us anomenem els temes que tot i que n’hi ha de vells, (volem dir que venen de lluny la majoria i que encara no estan
resolts), afegim iniciatives noves sempre amb el mateix afany de tenir un barri millor per a totes les persones que hi vivim.
Son aquests els principals eixos que volem per aquest 2021, no vol dir però que siguin els únics o que no seguim treballant
el dia a dia.
•

Plaça del Canòdrom, Tot hi haver parlat amb el districte per la continuïtat dels treballs fets a la taula/comissió de
treball, el projecte no acaba d’enfilar-se cap a la solució definitiva, ara la dificultat deriva del projecte d’inversions
del pressupost municipal de BCN.

•

Àrea verda, Seguim treballant per que les coses és facin de manera mes participativa, doncs l’última ampliació s’ha
fet sense diàleg i el resultat és el col·lapse del aparcament a Congrés Indians, situació que ens retorna abans de la
implantació del àrea 26, Ens hem emplaçat a seguir parlant per veure de millorar la situació.

•

Conveni Can Clariana, Aquest tema desprès de pactar la prorroga per de gestió del centre cívic per quatre mesos,
ara hem començat a treballar el que ha de ser el nou projecte i el conveni amb l’Ajuntament de BCN/ districte de
Sant Andreu.

•

CAP, Desprès de la nota de premsa on s’anunciava la construcció d’aquesta infraestructura sanitària al nostre barri,
ara cal veure un calendari d’actuacions futures, pel que fa a la construcció i també per la reubicació de l’entitat que
provisionalment ocupa el terreny.

•

Caseta Acàcies, Tornem a estar encallats, dos anys de tèrmits i ara amb els arranjaments per que es pugui fer servir.
Ens preguntem per què no avança, el condicionament d’aquest espai pel retorn de les entitats que l’ocupaven
després de quasi tres anys de tancament.

•

Legislació, Seguim insistint en que s’ha de treballar perfer realitat un pla especial per al comerç de proximitat pel
nostre barri; la conversió de locals en vivendes no potencia la implantació de comerç de proximitat, el destrueix o
no permet la implantació de nous. Les condicions que avui estableix la legislació tan de comerç com de Vivenda,
lligats a les especials condicions dels locals al Congrés Indians fa molt difícil interrompre la tendència actual. Volem
un Pla especial de comerç de proximitat pel BARRI.

•

Protegim escoles, Ja hem dit en altres ocasions que estem completament d’acord amb el pla, però el que no tenim
clar és l’urbanisme que això comporta per al barri, no se’ns ha consultat i el que ens preguntem és per la reversibilitat
pel que fa a redireccionar el sentit de circulació del carrer Acàcies, un carrer que en conjunt te tres sentits de circulació.

•

Reunió amb Mobilitat, hem de parlar del barri en el seu conjunt per veure
de millorar la circulació d’alguns carrers, la velocitat i el sentit de circulació
d’algun d’ells.

•

Projecte Balcons. Aquest és un projecte que hem començat a les acaballes
del 2020 per iniciativa veïnal donat l’actual situació de pandèmia. És i serà
probablement un projecte llarg, però engrescador, que te possibilitats
de tirar endavant i que en sentireu a parlar en els propers mesos.

•

Pressupost municipal, Ja es va aprovar el pressupost municipal de BCN 2021, ara
caldrà veure amb el districte com queden les propostes fetes des de l’associació
de veïns i Veïnes per al conjunt del nostre barri. Val a dir que portem dos anys
sense un euro d’inversió i això no hauria de ser. Per tant seguirem treballant en
els nostres objectius que son els del veïns i veïnes del Congrés Indians.
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Projecte: POSA BALCONS AL CONGRÉS
Des de l’Associació de Veïns i Veïnes, desprès que un veí (R.C.) planteges la necessitat degut als confinaments de la
pandèmia i explorades les possibilitats, ara us presentem aquesta iniciativa que, estem treballant amb l’Ajuntament
del Districte de Sant Andreu i, per extensió, amb l’Ajuntament de Barcelona. El projecte que estem engegant l’hem
anomenat “Posem balcons al Congrés” i consistiria en afegir un balcó a tots els pisos/façanes que no en tenen i que
s’ajusten a unes característiques concretes, (vegeu croquis). Encara que us sembli impossible, tècnicament si que es pot
fer. Ja hem fet algunes reunions amb l’ajuntament i els nostres tècnics i volem destacar que el projecte ha tingut bona
acollida per part de l’administració. En aquests moments s’estudia des de la Regidoria d’habitatge, Arquitecte en Cap,
Institut Municipal d’Urbanisme i el Districte la millor manera per dur-ho a terme. En els propers dies tindrem una reunió
amb el districte per veure de posar fil a l’agulla. Per poder-vos explicar mes be aquesta iniciativa, encara en primers
contactes, intentarem fer de la si és possible una reunió des de l’avv amb els que ens heu contactat. Tan mateix i fins llavors
us preguem que, els que ho desitgeu, us poseu en contacte amb nosaltres:
					Telèfon: 93 3407012 (els dimarts de 17.30 a 20.00 hores).
					Correu: aavvcongresindians@gmail.com

En la seva façana d’obra vista disposa de finestres en els pisos 2-3-i 4
mentre el 1 te balcó, el projecte unificaria totes les finques.
Es proposa fer un projecte i que implica la construcció del balcons en el
lateral de la façana arrebossada, on no hi haurà cap voladís que ocuparia
la via pública, doncs la projecció dels balcons serà a l’interior del gàlib de
la finca.
Els habitatges ubicats al primer pis ja disposen d’un balcó i per tant es
pretén que la façana tingués el mateix “llenguatge” en totes les finques
de la illa del jardins de Massana, (projecte pilot), tal i com les 96 vivendes
que ja disposen de balcó des de el 1º pis fins al 4º.
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El comerç del nostre Barri
1 - A.C.A. Del blau al grog
C/Alexandre Galí, 17-19
C/Felip II, 187
44 - A. M. Material Elèctric
2 - Aire condicionat Llurba
Barri Congres-Indians
3 - Associació llibre solidari
C/Francesc Tarrega, 9
4 - Bar Can Pere			
C/Felip II, 200
5 - Bar granja La Mel		
Plaça Congres, 14
6 - Berbell Esteticien		
C/Felip II, 191
19 - Ca l’Enrich
C/Francesc Tarrega, 29
7 - Clínica dental Arjudent
C/Felip II, 182-184 Bjs
8 - Comprar casa Hiperfincas
C/Garcilaso, 166
9 - Drogueria perfumeria Plumed C/Garcilaso, 144
10 - El Cubo Escape Room
C/Francesc Tàrrega, 51 bis
C/Felip II, 172
11 - El meu rebost		
13 - Escola de dança Spin		
Passatge del Ordi, 9
14 - Escola infantil Picafort
C/Francesc Tarrega, 35-37
Av. Meridiana, 243
15 - Escola Joan Roca		
16 - Estanc i loteria Felip II		
C/Felip II, 229
38 - Estudi Can Ros
C/Concepció Arenal, 126
C/Acacies, 57
17 - Farmacia M.J. Tolosa		
18 - Farmacia Mª Antonia Jorba
C/Pardo, 4
20 - Granja La Lluna		
Plaça Dr. Modrego, 3
45 - Imatge Yane Ungles i Perruqueria C/Felip II, 174 L-2
C/Felip II, 165
21 - Ke Korte perruquers		
22 - Manduca - Molsa		
C/Garcilaso, 191

23 - Montse Durán, estética i teràpies C/Felip II, 213
C/Ramón albó, 62
24 - Naturhouse			
25 - Nuevacasa
C/Felip II, 190
C/Felip II, 174
26 - Obrador de moviments
30 - Peixateria Anita
C/Cardenal Tedechini, 47
46- Peludets			C/Garcilaso, 154
27 - Perruquería Cisneros		
C/Alexandre Galí, 17
28 - Perruqueria Graciano		
C/Ramón Albó, 78
47 - Perruqueria Iletnic		
C/Ramon Albó, 67-69
29 - Perruqueria Mónica		
C/Manigua, 60,62
48 - Pizzeria Mamma Magda
C/Garcilaso, 182
31 - Plats i Olles
C/Felip II, 189 Local 1
C/Felip II, 191
32 - Quin-Lord			
33 - Reformas J. M. Polo
C/.Felip II, 180
34 - Serralleria Fuentes
C/.Espiga, 1 Local 6
C/Garcilaso, 175
35 - Shanbaya viajes		
36 - Suministros Hortons		
C/Cep, 2
37 - Tecnillar		
C/Alexandre Galí, 23, local 1
39 - The Butcher Society		
C/Felip II, 162
40 - Tot animals			
Plaça Dr. Modrego, 4
41 - Vermuts David
C/Concepció Arenal, 87
42 - VIP’s			
C/Felip II, 185
43 - Xavier Fruites i verdures
C/Felip II, 170

Veïns, veïnes!!!. Decorem al barri per Sant Jordi.
Compra les roses de la UBCI.
Entre tots il·luminarem el barri per nadal.
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Tornem a parlar de GOSSOS
“Hi ha un silenci generalitzat per no incomodar l’animalisme i la creixent
moda dels animals domèstics. Ningú gosa posicionar-se per por, però hi ha
un problema d’abast ciutadà que, tal com esbosso en l’escrit, ens perjudica a
tots”.
Així començava un escrit de F.R.B. en una publicació periòdica.
Val a dir que nosaltres com Avv que seguim insistint en les destrosses que
segueixen propiciant els amos d’aquests animals de companyia, podem i
volem compartir aquesta idea, sempre amb el respecte d’aquells que amb la
seva correcta actuació evidencien encara mes aquesta problemàtica.
Un argument fàcil per escapolir-se d’aquesta demanda als ciutadans,
administració i organitzacions, és que amb la que està caient hi ha problemes
mes importants. El que volem ressaltar aquí es la disjuntiva propietat privada/
espai públic i l’actuació dels gossos i amos. En l’espai privat, aquests animals,
els seus amos, atempten diàriament contra la propietat privada dels ciutadans,
ningú te dret a orinar o defecar sobre una paret, una cantonada o un portal
d’un edifici, doncs aquest és propietat privada i els desperfectes ocasionats
per aquest costum van a càrrec dels propietaris. En l’espai públic, aquests
animals, els seus amos, atempten diàriament contra parterres, places i espais
infantils obviant els cartells informatius de respecte i prohibició, malmeten les
plantes, (també essers vius) rec, escorça, terra, proteccions, etc.; això si, aquest
vandalisme ho paguem entre tots els ciutadans. Denunciem que aquest silenci
generalitzat per no incomodar i la creixent moda dels animals domèstics, doncs
no fa mes que incrementar un problema d’abast ciutadà i que ens perjudica a
tots.
Cada any s’abandonen a Catalunya uns 35.000 animals domèstics, la principal
raó d’abandonament és el comportament, un gos que és agressiu, un gat que
destrossa les coses a casa... Entre el 60 i el 70% dels gats i gossos no porten
microxips. (font, fundació FAADA)

Propietat privada

Propietat privada

Jardins

Jardins

Parc Infantil

Els Reis d’Orient també arribaren al barri aquest any
Ses majestats els Reis d’Orient varen venir puntualment com cada any al nostre barri, però amb les restriccions imposades
per la COVID-19, no han pogut fer el tradicional recorregut pels nostres carrers. Agraïts per la seva arribada i disposició,
l’Associació de Veïns va posar a la seva disposició la Plaça de Can Clariana. Amb el vistiplau de ses Majestats els voluntaris
de la vocalia de festes vàrem organitzat una trobada guarnint i organitzant l’entorn dotant-lo de les mesures de seguretat
per que ses Majestats poguessin fer la seva feina agraint-nos la proximitat amb la mainada. Amb la participació d’unes
dues-centes famílies, més de sis cents nens i nenes que varen poder parlar amb el Rei Melcior, Gaspar o Baltasar. Tanca
una jornada plena de feina i moltes satisfaccions un cop ses Majestats donaren per acabada la recepció tot esperant que
el proper any 2022 puguin realitzar la tradicional Cavalcada.
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Les terrasses després de la Covid: campi qui pugui!
Hem cregut adient reproduir aquest article de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) doncs es un
tema que afecta a tots els barris i que no ha tingut, tampoc una visió de conjunt al nostre barri.
La regidora de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat, Janet Sanz, va anunciar fa pocs dies que les
propostes d’ampliació de les terrasses impulsades pel decret d’alcaldia del 21 de maig del 2020 es mantindrien per
sempre.
Aquest decret situava la “flexibilitat” amb caràcter temporal i excepcional amb motiu de l’estat l’alarma i es va prorrogar
fins a finals de 2021 entenent que llavors estaria totalment superada la pandèmia. A riu brut de torrentada, el peix hi fa
xalada, i l’Ajuntament s’ha deixat arrossegar pel corrent.
El moviment veïnal porta anys denunciant l’abús en l’ocupació de l’espai públic per part del Gremi de Restauració i alguns
dels seus socis. Espais com el carrer d’Enric Granados, la Rambla, la Plaça Reial, la Rambla del Poblenou, el carrer de Blai,
la Plaça d’Osca i un llarguíssim etcètera estaven saturats de taules i cadires. A més dels problemes generats als vianants,
hi havia de més greus, com l’incompliment de les lleis d’accessibilitat i les molèsties pels sorolls diürns i nocturns, que es
repetien cada cap de setmana, quan no inclús entre setmana.
Amb la pandèmia, l’Ajuntament no només va ampliar l’espai de terrasses sinó que també va reduir en un 75% la taxa que
havien de pagar els restauradors.
La Favb ja va expressar en un comunicat signat per moltes entitats relacionades amb l’espai urbà la queixa tant per les
formes (una decisió presa sense cap mena de reunió prèvia) com per la manera indiscriminada amb la qual es plantejaven
aquestes ampliacions.
Des del moviment veïnal no veiem cap problema en reconvertir espais de pàrquing a la calçada en espais per situar
terrasses. Però, i aquí està la trampa, sempre que fes falta i fora possible. En tot cas, totes les ampliacions s’haurien d’haver
fet sempre mirant amb lupa, cas per cas, on està situat l’establiment.
Amb aquest decret, bars i restaurants amb més de 10 taules a la vorera les han ampliat en quatre o cinc més. Bars en llocs
amb voreres de menys de 5 metres, que haurien d’haver tret les taules de la vorera i situar-les als espais guanyats al cotxe,
no ho han fet: ara en tenen el doble i els espais de les pilones grogues sovint resten buits.
La realitat crua, dura i concretada en números és que s’han incrementat en un 36% les taules a les terrasses i han passat
de 24.000 a 32.600. S’ha instal·lat un nombre innumerable però considerable de taules altes, bidons o artefactes similars
enganxats a la paret, la qual cosa és clarament incompatible amb les lleis d’accessibilitat; s’han posat paravents, que són
autèntiques parets; mobiliari, estufes...
Davant d’una situació excepcional, i pensant en els milers de llocs de treball que hi ha darrere de la restauració (per cert,
la majoria, precaris), es pot fer de més i de menys. Però, per què no parlem ja de la “nova normalitat”? Quan la pandèmia
estigui controlada, o en fase de control -posem a mitjan 2021-, què caldrà fer amb les terrasses?
Nosaltres apostem per continuar amb la via que fins llavors portava l’Ajuntament, que era la de reduir taules en la majoria
d’espais públics, i molt especialment als espais massificats.
També reduir els horaris d’ús de totes les terrasses, incompatibles amb els horaris laborals i amb el dret al descans,
imprescindible per atendre la salut física i mental del veïnat. I més ara que, amb les taules al mig del carrer, el soroll es farà
més evident.
S’haurà d’incrementar una taxa que, comparativament amb d’altres ciutats, és ridículament baixa i que afavoreix
principalment els propietaris dels locals que cobren un lloguer, donant-los accés a un sòl públic ben barat. Aquest
increment dels impostos permetria disposar de més pressupost per a una tasca imprescindible com són les inspeccions,
desaparegudes en aquests temps.
Sembla, però, que no serà aquesta la nova normalitat, cosa que es fa evident per les mostres d’alegria del Gremi de
Restauració, que està cofoi d’haver guanyat el pols al govern municipal.
Cal tornar a la situació anterior: l’espai que es guanyi al cotxe ha d’anar destinat en la seva gran majoria a l’ús ciutadà no
mercantilitzat. Cal tornar a la via de la regulació i restricció de l’espai públic per a ús privat. L’altra opció és posar en venda
la ciutat, un cop més!
Barcelona, 18 de desembre de 2020
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BÚSTIA CIUTADANA
Es tracta d’una aplicació que permet reportar a l'Ajuntament de Barcelona qualsevol
incidència que es detecti en algun punt del barri o de la ciutat. És molt fàcil de fer servir i
permet fer un seguiment de l’estat i la resolució de la incidència reportada.
Ara ja no hi ha cap excusa o dificultat per implicar-se en la cura i manteniment del nostre
barri.
Quan passegem, quan anem a comprar, quan ens desplacem i veiem paviments aixecats que poden provocar caigudes,
mobiliari urbà trencat o desaparegut, parets pintades, mobles abandonats, brutícia, arbres o plantes deteriorades, etc, el
nostre sentit de civisme ha de conduir-nos a reportar la incidència a l'Ajuntament perquè li posi solució el més aviat
possible. Ja disposàvem del telèfon del civisme (900 226 226) i de la pàgina web de l'Ajuntament
(https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/queixes-i-suggeriments) per avisar d’incidències i anomalies però, ara
que el telèfon mòbil forma part de la nostra vida quotidiana, aquesta aplicació ens facilita enormement el poder mantenir
en les millors condicions el nostre barri en qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Gratuïta i Compatible amb:
•
•

iOs 11.0 i superiors.
Android 2.2 i superiors

El trobaràs a Apple Store
El trobaràs a Google Play

Idiomes: Català i castellà
Primera pantalla:

En Històrics podràs veure els
avisos que has anat realitzant al
llarg de el temps.
En Comparteix tindràs la
possibilitat de compartir amb
amistats o familiars la opció de
que coneguin i s'instal·lin
aquesta aplicació.
En Preferències pots editar les
teves dades personals i fer les
modificacions que consideris
pertinents.

Segona pantalla:

AVÍS. Cal que ACCEPTIS.

Dades a emplenar i guardar:

Un cop escullis qualsevol de les diferents opcions existents
per a concretar i reportar la incidència, apareixerà un menú
amb diferents alternatives que permetran acotar encara més
el problema denunciat.
Un cop arribis a la fi de la selecció feta, podràs escriure
breument l'avís o denúncia que vulguis fer, indicaràs la
localització i fins i tot et permetrà adjuntar una foto que
il·lustri el que estàs reportant. Finalment hauràs de prémer
ENVIAR.
En el teu mòbil o al teu correu electrònic rebràs la
confirmació de la teva reclamació i t'indicaran la referència
de la teva incidència.
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Adjudicades les obres de la nova estació de Sant Andreu Comtal
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Foto DENÚNCIA

Desconsideració i incivisme

No importa que no sigui el dia de recollida,
o que faci lleig o que faci nosa,
o el que opinin els meus veïns.

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 ESPECIALITATS (4a Plta.)

93 435 23 09

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 VILAPICINA I TORRE

93 408 06 67

LLOBETA

Recuperació d’un equipament del barri

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
BOMBERS		
EMERGÈNCIES

La caseta a tocar del carrer d’Acàcies i Garcilaso, es va
haver de tancar ja fa un parell d’anys per problemes amb
una plaga de tèrmits a la seva estructura, ara el problema
dels tèrmits ja està solucionat. Després d’unes petites
obres de manteniment, que s’han d’iniciar en breu, les
entitats podran tornar a ocupar de nou l’espai. 		
Demanem que comencin ja!

}

Des d’ara .....

112

CAT SALUT RESPOIN

061

CITES DNI

060

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

016

INFÀNCIA RESPON

116111

CIBERASSETJAMENT

017

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

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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