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VOLEM conèixer on s’amaga l’AMIANT al BARRI. 
EXIGIM la seva eliminació SEGURA!
Les 3 fotografies que presentem són les quatre ubicacions amb plaques de fibrociment d’una 
llista de 29 que l’Associació de Veïns i Veïnes del Congrés i Indians té coneixement a data d’avui. 

És cert que són aquestes quatre les més extenses o les que estan més pròximes a centres 
escolars del barri Congrés i Indians.

• Sostre esglèsia Plaça Congrés i
• Teulada gimnàs costat esglèsia

• Sostre benzinera Felip II i Garcilaso • Illa Garcilaso / F. Tàrrega / A. Galí / 
Puerto Principe

Podeu consultar totes les ubicacions que 
presenten fibrociment o són sospitoses de 
tenir-ne a la nostra pàgina web:
www.avvcongresindians.com ,(butlletí nº51), 
i podeu contribuir en la construcció del 
nostre mapa enviant-nos correus informatius 
a: aavvcongresindians@gmail.com

L’amiant és un cancerigen de grau 1. Si les fibres s’alliberen i s’inhalen o 
s’ingereixen poden quedar als pulmons o altres parts del cos i provocar 
greus patologies que poden aparèixer entre 10 i 40 anys després de 
l’exposició a l’amiant. No hi ha dosi mínima de seguretat.

Durant els últims 3 mesos s’han realitzat 7 reunions online de diferents barris de la ciutat coordinades per la Federació 
d’Associacions de Veïns de Barcelona, FAVB, (consultar-les al web noalamiant.org) per a explicar la perillositat de l’amiant 
en la salut i recollir la preocupació de veïns, veïnes, escoles, associacions i altres entitats. Així mateix també s’han celebrat 
2 reunions online d’escoles de la nostra ciutat que tenen a prop dels seus patis cobertes d’amiant i són conscients que 
s’han d’eliminar però sobretot s’han d’eliminar de forma correcta.
Ens adrecem des d’aquesta publicació a les persones responsables de Salut Pública del Districte de Sant Andreu per a què 
prenguin part activa en l’eliminació de l’amiant dels nostres carrers i edificis. Necessitem tenir una oficina especialitzada 
al nostre Districte que doni resposta als dubtes i demandes dels ciutadans i ciutadanes que volen evitar  malalties futures.



Benvolguts sòcies, benvolguts socis,

Vull fer esment en aquesta ocasió a dos temes del nostre barri que sempre 
omplen converses.

Un és l’enjardinament i urbanització de la plaça del canòdrom que, com 
veieu en la portada, son molts anys d’espera i de governs municipals que 
no han sigut capaços de donar-nos un espai com cal. En aquesta ocasió, any 
2021, es vol acabar redactant el projecte executiu, amb   el compromís del 
districte d’ aconseguir el pressupost per fer l’obra el proper any. Així està el 
tema...encara...

L’altre, és donar una mirada crítica al que s’ha anomenat  “Pressupostos 
participatius Congrés Indians” amb tres projectes presentats pel nostre 
barri: el parc inclusiu a Jardins Massana, pacificar l’entorn de les escoles La 
Salle, Arrels i Ramon Llull, que formen part d’una inversió de tres milions 
pel Districte de Sant Andreu. Al mateix temps tenim aprovats projectes de 
proximitat als districtes, aquests últims publicats a la web de l’ajuntament, 
i que per al nostre barri a proposta de l’avv en son quatre: reforma del C/ 
Cardenal Tedeschini, dels jocs infantils de la plaça del Dr. Modrego i del Rom 
Cremat i, altra cop, la pacificació de l’entorn de la Salle, que forma part del 
programa Protegim les escoles. Ens plantegem que si ja tenim aprovat el 
projecte executiu per a la intervenció de l’entorn escolar de la Salle i Arrels, 
per què ha de sortir de nou a votacions? 

Es tot plegat una mica difícil d’entendre i pot dur a confusions. Es cavalquen 
propostes per votar que ja estan pressupostades. Els projectes sempre son 
benvinguts al barri, però volem destacar que vigilem com fem les coses. A 
més a més, una cosa es redactar el projecte sobre paper i l’altre fer l’obra. 
Ja veurem.

Els processos participatius estan bé. Tot el veïnat ha de poder dir la seva però 
sempre amb una visió coherent a les necessitats del conjunt del barri. I per 
això els processos han de comptar també amb la nostra feina com associació 
veïnal, que fa anys que piquem pedra per fer un barri per tots i totes.
 
En definitiva, la participació ha de ser oberta però també clara i ben 
plantejada. 

SUMEM ESFORÇS. JUNTS FEM BARRI.
Betlem Ayúcar

Presidenta de l’AVV Congrés – Indians
Entitat per la Gestió Cívica Ciutadana de Can Clariana Cultural
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Associació de Veïns i Veïnes
Congrés-Indians
C/ Felip II, 222 
Telf. 93 340 70 12 
Dilluns 18h a 20h 
Dijous 11h a 13h i 18h a 20h

        www.avvcongresindians.com

       

       Associació de Veïns i Veïnes
       Congrés-Indians
       Us convidem a dir m’agrada a la 
        nostra 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.



PROJECTES de PROXIMITAT, inversió al nostre barri.
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CONSELL de BARRI - Barcelona a 20 de maig de 2021

Assistents:

Presidenta: Regidora Lucía Martín
Vicepresident: Jesús Ribera
Consellers i conselleres
Conseller tècnic Gerard Sentis, Consellera de barri 
Isabel Loscos, Consellera Junts x Catalunya,  Ximena 
Gadea, Conseller de Barcelona en Comú David Cadenas, 
Conseller del PSC Antonio Fortes, Consellera d’ ERC Júlia 
Mayor i Conseller de Ciutadans Marcos Rodríguez.
Tècnics i tècniques municipals
Gerent Maria Gas, Director Llicències i Espai Públic Enric 
Serra, Foment de Ciutat Núria Salas i Director Serveis a les 
Persones i al Territori Lucas M. Martínez.
Entitats
AVV Congrés Indians, Unió de Botiguers Congrés Indians, 
AE Arrels i Agrupament Ferroviari de Barcelona

Ordre del dia:
1.-Informe de la regidora 
2.-Projecte Vila Veïna 
3.-Regeneració urbana Jardins Massana
4.-Pressupostos participatius 
5.-Prec i preguntes

Informe regidora:

La regidora saluda al conjunt d’assistents al consell, 
celebrant que anem recuperant la normalitat i trobar-nos 
de forma presencial i per streaming en un equipament tan 
singular com el Canòdrom, Ateneu d’ Innovació digital i 
democràcia. A continuació procedeix a repassar temes en 
general del barri.

Primer informa que s’està treballant amb Salut pel futur 
Centre d’ Atenció Primària de Salut (CAP) que hi serà entre 
els carrers Tedeschini i Pardo, on s’inclourà un magatzem 
per les entitats. Aquest és el lloc actual on estan les 
petanques de Can Ros, que caldrà reubicar-les en el futur 
en un altre lloc del barri. La plaça del Canòdrom, recorda 
que és un tema històric, i que actualment estem redactant 
l’executiu . Es preveu que el projecte executiu , que es 
farà durant aquest any 2021, suposarà una inversió futura 
al voltant dels 3 milions d’euros . Caldrà veure si de cara 

al 2022 hi ha la possibilitat d’aconseguir diners per a fer la 
inversió.

La caseta d’Acàcies informa que ja s’està treballant per 
poder ser utilitzada com a magatzem per entitats. També 
informa que l’Àrea Verda s’ampliarà al setembre de 2021 a 
la zona contigua de Nou Barris . I que si cal tractar temes 
d’aquest punt es pot fer en reunió expressa.

S’informa que a nivell municipal s’estan realitzant dos 
estudis relacionats amb els locals comercials del barri. 
D’una banda, des del districte s’ha encarregat una diagnosi 
de la situació dels locals, superfície, llicències... i de l’altra 
des de la Direcció de Comerç ja es treballa en el pla de 
dinamització comercial. A nivell de ciutat també s’està 
desenvolupant una proposta de dinamització comercial per 
promoure la compra a nivell municipal de locals buits i que 
es treballarà per incloure’ls alguns del barri del Congrés.

Projectes urbans al barri. La regidora explica que s’està 
fent un projecte per la millora dels jocs infantils la plaça 
de Doctor Modrego i de la plaça del Rom Cremat. També 
s’està elaborant el projecte executiu del carrer Cardenal 
Tedeschini. Programa Protegim escoles s’informa que ja 
s’ha actuat a la illa educativa del Doctor Ferran i Clua i 
que properament està previst en 3 centres escolars més: 
Congrés, Arrels i La Salle Congrés.

El director de Llicències i Espai Públic informa que al carrer 
Prat d’en Roquer, entre el tram de Ramon Albó i Alexandre 
Galí , el clavegueram no és municipal ,sinó privat i antic. 
S’està treballant amb l’empresa municipal CLABSA per 
analitzar quina actuació cal fer per millorar la situació. Amb 
el diagnòstic que es faci s’haurà de programar una actuació 
a mig termini per dur a terme un nou clavegueram.

Projecte Vila veïna, trobareu mes informació en les 
pàgines centrals d’aquest Butlletí.

Regeneració urbana als edificis entorn Jardins Massana, 
l’avv hem habilitat una adreça electrònica de referència 
balcons2021@gmail.com per tots aquells veïns que vulguin 
posar-se en contacte amb nosaltres o demanar informació.

I també a nivell municipal s’ha habilitat una altra adreça 
(inforegeneraciourbana@bcn.cat) , per poder donar més 
informació sobre la iniciativa de regeneració urbana.

Pressupostos participatius. El conseller tècnic explica 
el projecte de pressupostos participatius. Es tracta d’una 
proposta municipal per a que una part de les inversions del 
Districte es pugui propiciar i decidir de forma participada 
pel conjunt de veïns i veïnes. Dels 20 preseleccionats, 3 
d’ells són del barri Congrés Indians.

Podeu trobar mes informació del consell de barri a:
Consell de barri/Sant Andreu/Ajuntament de Barcelona
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De quan la PLAÇA MASSANA era el Camp de Futbol del 
CONGRÉS. (1958-1985)
Quan a mitjans dels anys 1950’s es va començar a aixecar el 
barri de les anomenades Viviendas del Congreso després de 
la celebració a Barcelona del Congrés Eucarístic Internacional, 
que l’oficialitat franquista va lloar fins a la sacietat, un espai 
molt característic de la urbanització del nou barri va quedar 
comprès dins de l’àrea coneguda com el Grup Massana 
delimitada pels carrers Cardenal Tedeschini, Felip II, Espiga 
i Sant Pasqual Bailón. Era un camp de futbol de terra, de 
dimensions aproximades de 100 x 60 metres, envoltat de dues 
placetes amb jardinets, que des del 1958 va quedar integrat 
en la vida del barri com a zona bàsica d’esbarjo i esport de tot 
el veïnat. Aquesta especial situació del camp, envoltat a les 
quatre bandes per d’aquell conjunt d’edificacions, va fer que 
al barri se’l’ conegués com la capsa de mistos.
 
Un any després es va consolidar la utilització esportiva d’aquell 
espai en fundar-se el Club Deportivo Viviendas del Congreso, 
l’equip de futbol del barri, que va començar a utilitzar el camp 
esmentat tot lluïnt a la samarreta els colors groc i blanc de la 
bandera del Vaticà.

1958.- Vista aèria del camp de futbol del barri del Congrés.

1970’s.- Imatge habitual d’una matinal dominical al camp de futbol 

A l’any 1977 tots els pisos de l’illa adjudicats als anys 1950’s 
pertanyien ja definitivament als seus propietaris. Fou aleshores 
quan aparegué una Junta Delegada de Propietaris que va 
decidir suspendre les activitats esportives del CE  Viviendas 
del Congreso en aquell camp de futbol, que consideraven 
zona comunitària dels veïns dels edificis que l’envoltaven.  La 
polèmica va continuar quan va fer-se palès que l’objectiu era 
convertir l’espai en zona privada i dedicar-lo majoritàriament 
a places d’aparcament pels veïns de la comunitat. Van 
començar les querelles i paral·lelament la comunitat de 
propietaris va instal·lar unes tanques amb cadenes per 
impedir el pas al trànsit rodat, fins i tot dels veïns de l’illa si 
no pagaven prèviament una quantitat establerta per a poder 
entrar-hi [1].

Escut original del Club Deportivo Viviendas del Congreso

L’ajuntament intervindria finalment en el cas. A l’any 1985 
el camp de futbol va desaparèixer i l’espai que ocupava 
seria convertit posteriorment en l’actual Plaça Massana 
d’utilització pública per a tots els veïns.

Amb la desaparició d’aquell històric camp de futbol 
es perdia una peça molt entranyable de la història del 
barri i les grans setmanes esportives que s’organitzaven 
els mesos d’estiu. La nova ubicació massa allunyada del 
terreny de joc del club al barri de La Trinitat, va fer perdre 
una bona part dels seguidors d’aquell equip de futbol del 
barri, que a poc a poc va anar perdent presència fins a 
desaparèixer a l’any 2000 després d’un dur pelegrinatge 
per d’altres camps de futbol.
 

Finalment el 2010 el club va ser refundat amb el nom de 
Club Esportiu Congrés.

[1] -  Guxens, Salvador. Carta al director publicada al diari El País del 9 
d’agost de 1983.

Publicat el 13 d’octubre de 2014. a BARCELOFILIA - INVENTARI DE LA BARCELONA DESAPAREGUDA
http://barcelofilia.blogspot.com/2014/10/camp-de-futbol-del congres-1956-1983.html
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De quan els JARDINS VÈLIA eren el Club Patí CONGRÉS
El Club Patí Congrés és l’entitat esportiva exclusivament 
dedicada a l’Hoquei patins i al Patinatge Artístic sobre 
rodes més antiga de la ciutat de Barcelona i té els seus 
orígens en una pista poliesportiva inaugurada el 14 de 
juny de 1959 per l’Arquebisbe Gregorio Modrego, al mig 
d’una illa de cases delimitada pels carrers Vèlia, Ignasi de 
Ros, Riera d’Horta i Pardo, en el que en aquella època 
s’anomenava barri dels Habitatges del Congrés (Viviendas 
del Congreso), nascut el 1953 amb motiu del XXXV Congrés 
Eucarístic Internacional de Barcelona.

En aquella pista, propietat del Bisbat de Barcelona, 
hi jugava l’equip de bàsquet Mare Nostrum, un equip 
d’hoquei patins ja desaparegut que aleshores militava 
a la màxima categoria, i on també hi entrenava un parell 
de dies a la setmana l’històric Club Patí Voltregà, que en 
aquella època estava format per jugadors de la ciutat de 
Barcelona.

Per a gestionar la instal·lació es va crear l’anomenat Consell 
de la Pista del Patronat dels Habitatges del Congrés, que 
amb el nom de Club Deportivo Congreso va ser l’entitat 
que es va donar d’alta a diverses federacions, entre elles la 
Federació Catalana de Patinatge, el mateix 1959.

L’afició pels esports de patins va arrelar aviat entre la 
canalla i el jovent del barri i a mitjans de 1960 va aterrar 
en aquella pista, que gestionava el mateix Patronat, 
l’Escola de Patinatge Artístic (EPA), creada el 1956. 
D’aquella escola van sorgir moltes patinadores i, entre 
elles,  algunes internacionals. També va començar a donar 
les seves primeres passes el patinatge de velocitat però 
no va acabar arrelant a diferencia del que va pasar amb el 
patinatge artístic i el hoquei.

Després d’arribar a un acord amb el Patronat dels 
Habitatges del Congrés, tant l’EPA com el Club Hockey 
Congreso, a finals de 1963, es van fusionar amb l’equip 
de bàsquet Mare Nostrum, que tenia el recolzament de 
la firma tèxtil Cotolene. I així va ser com es va crear el 
Club Cotolene Congreso, amb les seccions de bàsquet, 
patinatge artístic i hoquei patins, sota una mateixa junta. 
El club pagava un lloguer per la utilització de la pista del 
carrer Vèlia al Bisbat, per mitjà del Patronat, i n’era el 
responsable del seu manteniment.

Poc després, però, el bàsquet i l’hoquei van desaparèixer 
puntualment entre 1967 i 1978, per la qual cosa només 
va quedar només el patinatge artístic. Durant la dècada 
dels 70 el patinatge artístic es va convertir en un viver de 
gran patinadors, la majoria d’ells campions de Catalunya i 
d’Espanya i internacionals amb la selecció Espanyola.

Aquelles instal·lacions, que al marge de la pista constaven 
d’un petit edifici on hi havia els vestidors eren propietat del 
Patronat dels Habitatges del Congrés, però el 2 de març de 
1987 el Club Patí Congrés va comprar al Bisbat el terreny 
de 4.350,43 m2 en el que hi havia la pista principal, una 
altra de més petita, uns vestidors i un bar, i es va convertir 
en els seu propietari.

Però quan al 1987 el Club semblava començar una nova 
etapa sent el propietari de les instal·lacions, els constants 
conflictes amb els veïns, que es queixaven del soroll 
que provocava l’activitat esportiva, i les males relacions 

amb l’Ajuntament de Barcelona, que tenia catalogada 
aquella illa de cases com a zona verda en el Pla General 
Metropolità i que mai no va arribar a atorgar la llicència 
d’activitats malgrat tolerar-les, van portar al Club a una 
crisi important.

Malgrat que el Club va presentar un projecte a l’Ajuntament 
de Barcelona per a construir una edificació subterrània sota 
aquells terrenys que inclogués un planta amb dues pistes 
de patinatge i dues més per a aparcament, i que la que 
donés al carrer es convertís en un parc, aquell pla no va 
ser tingut en consideració i a finals de 1991, sota la forta 
pressió, el club va acabar acceptant marxar d’aquelles 
instal·lacions de les quals era el propietari.

En contrapartida, a causa de la expropiació forçada, 
l’Ajuntament per mitjà d’un conveni li va cedir de manera 
provisional l’ús de dues de les pistes poliesportives al pati 
de l’Escola Pegaso i l’Institut Príncep de Viana, al mateix 
Districte de Sant Andreu, però al barri de la Sagrera per 
un període màxim de 25 anys. Tot això amb la promesa de 
trobar en un futur un lloc on poder construir un pavelló nou 
per poder practicar l’hoquei i el patinatge.

L’any 2000 el CP Congrés i l’Ajuntament van signar un 
nou conveni que regularitzava la situació i en el que, a 
canvi de cedir gratuïtament els seus drets sobre el terreny 
del qual era propietari al barri del Congrés, el consistori 
adquiria al compromís d’atorgar-li la gestió d’una nova 
instal·lació esportiva coberta dins l’àmbit del districte de 
Sant Andreu.

El desitjat pavelló va veure una mica de llum el 2010 quan 
es va anunciar que en el futur programa d’equipaments 
de la Sagrera hi hauria, abans de deu anys, un nou pavelló 
poliesportiu dedicat exclusivament a hoquei i patinatge i 
que podria utilitzar el CP Congrés. Després d’anys i anys 
esperant podem dir que ja hi son al nou Poliesportiu 
Municipal Camp del Ferro, inaugurat al 2020.

Segueixen mantenint el nom però, malauradament, ja no 
tenen res a veure amb el barri del Congrés. Un cop més, 
com va passar amb el camp de futbol, la intransigència 
veïnal i els interessos de l’ajuntament van acabar amb un 
lloc emblemàtic del barri, un lloc al què 
molts de nosaltres anàvem a patinar al 
sortir de classe.

Resum extret de la web del Club Patí Congrés 
(Història del Club):  https://cpcongres.cat/historia/
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VILA VEÏNA, per cuidar en comunitat i proximitat

Què és el projecte VilaVeïna? 

VilaVeïna són comunitats d’entre 10.000 i 30.000 habitants 
que volen donar resposta a les necessitats de cura de 
forma col·lectiva i des de la proximitat.
 
A les VilaVeïnes es posaran en marxa projectes i accions 
concretes per millorar la situació tant de les persones que 
es dediquen a cuidar com de les que tenen necessitats 
de cura, al llarg de tota la vida però especialment en dos 
franges d’edat: la petita infància i el procés envelliment. 

Una persona que viu en una de les VilaVeïnes tindrà, en un 
territori abastable a peu, un equip i un espai de referència, 
que articularà un seguit de serveis i accions vinculades a 
la cura.

Les cures 

Quan parlem de «cures» ens referim aquelles activitats, en 
sentit ampli, que es duen a terme per donar resposta a 
les necessitats físiques, psicològiques i emocionals de les 
persones, de forma remunerada o no remunerada. 

Tots i totes necessitem rebre cures de manera permanent 
al llarg de la vida, de tipus i intensitats diferents, depenent 
del moment del cicle vital en què ens trobem, i de les 
capacitats d’autocura i atenció als altres que tenim en cada 
etapa de la vida.

Persones destinatàries 

El projecte VilaVeïna s’adreça a tota la població que viu 
en el territori, perquè es parteix de la idea que totes 
ens cuidem a totes, que l’objectiu és una comunitat més 
cuidadora amb totes les persones que en formen part. 
No és, en cap cas, un projecte dirigit només a la població 
vulnerable d’aquell territori. 

No obstant, pel que fa a les línies principals de coordinació 
de serveis i atenció, ens centrem en: 

• Les persones en les etapes de petita infància i 
envelliment, on les cures agafen especial importància; 

• Les persones cuidadores, majoritàriament dones 

que, de manera remunerada o no, assumeixen les 
tasques i responsabilitats de cura. 

Objectiu general 

El projecte VilaVeïna pretén millorar el benestar i la 
qualitat de vida de les persones que requereixen cures i 
de les persones que les proveeixen, a partir d’una millor 
coordinació dels serveis i recursos del territori més propera 
i comunitària, que permeti afrontar amb més eficiència i 
benestar els canvis demogràfics i socials de la ciutat i 
reconegui la centralitat de les cures en el sosteniment de 
la vida (ètica de la cura). 
La idea força és que una unitat territorial reduïda pot 
facilitar aquesta orientació cap a les cures i afavorir 
comunitats que es cuiden a tota la ciutat. El projecte 
s’inspira en el model de ciutat dels 15 minuts i en la 
voluntat de generar un imaginari de «poble».

Objectius específics 

• Apropar al veïnat els serveis de cura existents al 
territori i de la ciutat.

• Facilitar, potenciar i dinamitzar espais de relació 
col·lectiva per afavorir una comunitat que cuida.

• Promoure la corresponsabilitat de la cura per revertir 
les desigualtats existents en la provisió d’aquesta i 
dignificar la vida de les persones cuidadores.
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• Promoure espais de treball entre professionals, 
serveis, entitats i ciutadania organitzada vinculats a la 
cura per garantir la integralitat en les intervencions i 
la prevenció de situacions de malestar vinculades a la 
cura i al sosteniment de la vida. 

• Sensibilitzar a la ciutadania al voltant del 
reconeixement i centralitat social del treball de cures 
i la seva contribució a la sostenibilitat de la vida. 

• Promoure actuacions per garantir l’espai públic com 
un entorn que cuida. 

Desplegament territorial 
El projecte VilaVeïna treballarà amb unitats territorials 
de dimensió inferior al barri, d’entre 10.000 i 30.000 
habitants, en les que l’eix vertebrador és la cura de 
persones. Es pretenen generar un imaginari en el que 
veïnat d’aquell entorn pugui gaudir dels beneficis de la 
proximitat que té viure en un poble.
 
L’objectiu a llarg termini és desplegar aquest projecte a 
tota la ciutat, implementant al voltant de 115 experiències 
de VilaVeïna per construir xarxes de suport en la cura en 
l’horitzó de 20 o 30 anys.

La mirada d’unitats territorials és fonamental en aquesta 
construcció, que normalment es fa en clau de col·lectius i 
no en clau territorial.

Serveis de la VilaVeïna 
Cada VilaVeïna tindrà una cartera de serveis compartida 
amb tots els territoris, però també tindrà elements propis 
de les necessitats, les característiques i singularitat del 
territori, diferents en cada cas, a partir d’una diagnosi 
prèvia (diagnosi participada).

Aquesta cartera de serveis bàsics és:

• Acollida i informació(atenció directa)
• Assessorament i orientació.
• Acompanyaments.
• Intervenció i dinamització comunitària.
• Promoció i suport a projectes de cura al territori.
• Activitats grupals.
• Campanyes de sensibilització i comunicació.
• Entorn habitable.

Cada VilaVeïna tindrà... 

• Equips de proximitat del Servei d’Atenció 
Domiciliària; 
• Espai de referència en petita infància; 
• Banc de recursos per a la criança i l’envelliment; 
• Acompanyament a persones cuidadores; 
• Millora de l’espai públic: superilla; 
• Grups de suport; 

• Suport a xarxes comunitàries de cures. 

Organització 

El projecte VilaVeïna té un equip de coordinació i un equip 
de territori.
Cada VilaVeïna tindrà una persona referent i un espai físic 
dins o molt a prop de l’àmbit, que podrà ser un espai dins 
d’una oficina municipal o un local específic. 
La persona referent de territori és qui coneix les necessitats 
de les persones que viuen a la VilaVeïna qui pot coordinar 
les respostes comunitàries i qui fa d’interlocutor per les 
persones que cuiden o necessiten ser cuidades. 
L’equip de coordinació és qui s’encarrega de promoure 
la coordinació entre els diferents agents municipals, de 
coordinar tota la implementació dels serveis al territori i de 
vetllar pel correcte desplegament del projecte.
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CAN CLARIANA, la seva gestió.
Com sabreu l’Associació de veïns i veïnes de Congrés 
Indians és la gestora d’aquest equipament i el que us 
expliquem a continuació, és el que representa tenir aquest 
equipament pels veïns i veïnes des de la Gestió Cívica.

El 31 de desembre de 2020, finalitzava el Conveni de Gestió 
que teníem acordat amb el Districte de Sant Andreu, però 
encara disposàvem de dos anys mes de possible pròrroga, 
així doncs aquest projecte es podia allargar ben bé fins al 
2022. Doncs no ha estat així per que desprès de reiterades 
propostes de renovació per la nostra part, que incloïen una 
nova contractació passant de quatre a cinc treballadores, 
això no es va tirar endavant el 2020. Acabant l’any amb 
una proposta final de pròrroga que vàrem concretar en 
quatre mesos de gener a maig 2021; aquests mesos ens 
donàvem temps per preparar el nou projecte per als 
quatre anys següents  mes la documentació necessària pel 
nou conveni.

Tampoc ha estat així, doncs cap a final de març  desprès de 
la feina feixuga que suposa elaborar el nou projecte, ens 
diuen que és necessari una altra prorroga, aquesta vegada 
de dos mesos per qüestions tècniques de l’ajuntament 
de Barcelona en aquests temes. Així doncs hem hagut 
de parar i preparar papers per aquesta altra pròrroga de 
dos mesos i hem pogut formalitzar el contracte de la nova 
treballadora.

Pel que fa a la feina i que entengueu el que suposa això, 
relacionem el que hem hagut de fer: 

1. Tancar l’any 2020 amb auditoria de comptes i memòria 
del treball fet per poder,

2. Presentar Projecte i Pressupost per la pròrroga de 
gener a abril de 2021.

3. Tancar el període de prorroga amb auditoria i memòria 
dels quatre mesos per poder,

4. Presentar Projecte i Pressupost de la prorroga per als 
mesos de maig i juny.

5. Preparar i presentar Projecte i pressupost per als 
propers anys 2021-2024 i documentació pel conveni 
de gestió del següent període. Queda per fer la 
signatura del conveni que ha de ser en els propers 
dies i tancar el període de pròrroga amb presentació 
de memòria ara a finals de juny per poder engegar 
aquets nou projecte.

A tot això dir també que cal afegir endarreriments en 
l’adjudicació dels diners públics pactats per la gestió, 
(sempre endarrerits uns dos mesos sobre la data d’inici de 
la gestió), el que suposa que l’avv s’ha de fer càrrec de 
les nòmines i seguretat social de les cinc treballadores i 
d’aportar caixa per l’activitat normal del Centre Cívic.

En tot aquest guirigall, hi intervenen les treballadores del 
centre que amés de portar la feina diària i els canvis en 
l’organització que suposen aquetes pròrrogues, també 
intervenen en la redacció dels documents de la memòria i 
el projecte; la gestoria i els auditors amb feina pròpia; fins 
aquí però és el treball d’aquestes persones. Completem el 
ventall de participació amb  persones de les entitats que 
col·laboren directament amb l’avv i la pròpia AVV, persones 
que després de la jornada de treball fem aquesta feina de 
caràcter estrictament voluntari com una més de les tasques 
de l’associació i/o de les seves entitats.

Us diem tot això, per que quan veniu a gaudir, (que d’això 
es tracta), del que ofereix el centre cívic, penseu que l’avv 
ho ha materialitzat i de quina manera podeu ajudar a 
que això continuï sent així. Un equipament pel i del barri 
que mentre el gestioni l’avv serà vostre. Per això és molt 
important que et facis sòcia o soci de l’avv, (1,6€/mes), 
doncs som responsables econòmics del centre mentre no 
arriba la subvenció. I el que és mes important encara, has 
de implicar-te i venir a gestionar l’avv per la millora del teu 
barri i empènyer en la Gestió Cívica de Can Clariana.

Associació de veïns i veïnes



Verd o fusta, aquest podria ser el títol d’aquest article que 
només pretén posar de manifest una realitat que es va 
imposant al nostre barri segons qui opina del que cal fer, 
des de l’avv sempre hem manifestat que el nostre és un barri 
singular, tant en l’espai verd (actualment molt maltractat per 
molts veïns), nomes cal mirar les fotos que adjuntem o donar 
un tomb pel propi barri. Aquest parterres és veu clar que és 
el que fa mes bonic i ajuda al mediambient.

Un altre efecte del maltractament de l’espai, l’incivisme 
irromp i augmenta l’efecte esmentat de verd o fusta que 
converteix les voreres en passos perillosos per als nostres 
avis..

Per una altre costat volem destacar un fet molt important pel 
que fa al nostre verd. 

Aquests dies  la 
comissió de govern de ciutat 
ha aprovat la catalogació de 
dos arbres (firmiana símplex) 
de la plaça del Congrés per 
tal d’assegurar-ne la protecció 
dels exemplars “per les seves 
característiques peculiars de 
bellesa, raresa i antiguitat”.

El seu nom és Esterculia, 
“parasòl xino” que és d’on 
procedeix, va ser importat a 
Europa l’any 1757 i es molt 
cultivat al sud-est asiàtic, Xina, 
Taiwan, Japó...
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VERD o FUSTA?

Comencen les rebaixes de bany !!!
Tenim peces de cotó ecològic amb 
tint natural i fabricades al Maresme.
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El comerç del nostre Barri
  1 - A.C.A. Del blau al grog         C/Alexandre Galí, 17-19
44 - A. M. Material Elèctric C/Felip II, 187
  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
49 - Bath Gos Maragall  C/Puerto Principe, 17
  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
11 - El meu rebost  C/Felip II, 172
13 - Escola de dança Spin  Passatge del Ordi, 9
14 - Escola infantil Picafort        C/Francesc Tarrega, 35-37
15 - Escola Joan Roca  Av. Meridiana, 243
16 - Estanc i loteria Felip II  C/Felip II, 229
50 - Estanc 349           C/Concepció Arenal, 129
38 - Estudi Can Ros           C/Concepció Arenal, 126
17 - Farmacia M.J. Tolosa  C/Acacies, 57
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
21 - Ke Korte perruquers  C/Felip II, 165

22 - Manduca - Molsa  C/Garcilaso, 191
23 - Montse Durán, estética i teràpies    C/Felip II, 213
24 - Naturhouse   C/Ramón albó, 62
25 - Nuevacasa                                   C/Felip II, 190
26 - Obrador de moviments C/Felip II, 174
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
51 - Puro Impacto                               C/Garcilaso, 171
32 - Quin-Lord   C/Felip II, 191
33 - Reformas J. M. Polo                   C/.Felip II, 180
34 - Serralleria Fuentes                     C/.Espiga, 1 Local 6
35 - Shanbaya viajes  C/Garcilaso, 175
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
52 - Vapstore Sagrera  C/Pardo, 9 Local 2
41 - Vermuts David            C/Concepció Arenal, 87
42 - VIP’s   C/Felip II, 185
43 - Xavier Fruites i verdures C/Felip II, 170

Il·luminem el nadal!, ajuda’ns 
compran loteria de la UBCI
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CUIDEM una arquitectura SINGULAR
Aquí podem veure dos locals reconvertits en habitatge. El de la esquerra ha 
fet un semi tancament dels forats de façana, on abans hi havia dues persianes 
enrotllables metàl·liques, ha folrat de marbre o granit idèntic al que ja tenia la 
façana de l’edifici i ha posat unes reixes i porta blanca, que no discrepen amb 
l’aspecte global de l’edifici.

Dins del que suposa  per un barri convertir un local en habitatge, en detriment 
del comerç de proximitat, si més no s’han preocupat de que l’impacte visual 
sigui el menys perjudicial per al conjunt de l’edificació i que la integració sigui 
la millor possible.

El de la dreta, però, no ha tingut en compte, com en massa llocs del barri, 
la integració dels canvis estètics que suposava el fet de convertir forats 
arquitectònics envidrats en parets d’obra pintada. No s’ha respectat el color 
de la façana de l’edifici, de color ocre vermellós, i s’ha pintat del color que 
han volgut, han posat una reixes de color negre sense tenir en la més mínima 
consideració el sentit estètic i espacial del conjunt.

La porta i la paret translúcida de vidre amb pavès s’han incrustat en el buit 
de façana amb una pèssima i lamentable estètica i a l’altre buit, el qual ocupa 
una vidriera, a saber que li faran. De moment roman empaperat per evitar que 
es vegi el seu interior.

Vegem l’aspecte que podria tenir aquesta façana si s’hagués respectat el 
disseny del conjunt de l’edifici. Per això, us mostrem un fotomuntatge de 
manera que es pugui apreciar el substancial impacte visual entre una opció, 
la real, i l’altre, la fictícia. La diferència és brutal:
Aquesta actuació és del tot inadmissible des del punt de vista de paisatge 
urbà. 

Si per part de llicències es permet que un local comercial es converteixi en 
habitatge, hauria de ser presentant al departament de Paisatge Urbà un  
projecte on s’indiqui tant l’actuació que  es vol realitzar com que s’especifiqui 
el tractament que  donaran a la façana.

La   façana, com element comú que és, pertany a la totalitat dels propietaris 
de l’edifici i no només al propietari del local. 

A més, cal considerar que també forma part del conjunt arquitectònic del 
barri, l’estètica del qual ha de ser respectada.
 
Permetre que es realitzin semblants nyaps, té tanta responsabilitat 
l’Ajuntament (llicències, paisatge urbà, districte, etc) com els propietaris.
 
Totalment inadmissible, es miri com es miri.        
Ferran Sierra

Situació real actual. Nul·la integració estètica amb el 
conjunt de colors i materials de la finca.

Ficció: Una de les diverses possibles opcions 
d’integració amb la façana de l’edifici



Una INICIATIVA més avança cap al COMERÇ DE PROXIMITAT
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Fa uns dies l’AJUNTAMENT de Barcelona, anunciava aquesta iniciativa en roda de premsa.

L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat que comprarà locals comercials en planta baixa que ara 
estan buits per reactivar-los. En concret, el consistori invertirà 16 M € (dels quals, 10 M € seran 
per adquirir locals a tota la ciutat, mentre que els 6 M € restants es destinaran específicament a 
Ciutat Vella), en un procés de lliure concurrència; és a dir, s’obrirà un concurs públic perquè tots els 
propietaris que ho vulguin, ofereixin el seu local perquè l’Ajuntament el compri. Segons els càlculs 
del govern municipal, amb els 16 M € es podran adquirir una seixantena de locals buits (que en 
podran ser més o menys, en funció del preu de compra) i es prioritzaran algunes zones concretes 
dins de cada districte, tot i que també es podran oferir locals en qualsevol punt de la ciutat. Un cop l’Ajuntament hagi 
conclòs la fase de compra dels locals, iniciarà un procés de rehabilitació i, després, redactarà les condicions per adjudicar-
los als inquilins.

L’estimació de 5.300 locals buit  que suposen aproximadament 1.5 milions de metres quadrats disponibles fa que en 
paral·lel a la compra de locals, el consistori està treballant amb el sector privat per crear una borsa de lloguer de locals 
en planta baixa (similar a la borsa d’habitatges de lloguer), on els propietaris privats podran anunciar el seu immoble. 
L’objectiu és arribar a mobilitzar entre 100 i 200 locals buits, amb incentius tant per als propietaris com per als llogaters. 
Per exemple, s’oferirà una assegurança per fer front a un possible impagament els primers dos anys i el preu del lloguer 
serà inferior al preu de mercat durant els primers quatre anys de contracte. A més, s’incrementa el pressupost destinat a 
ajuts per instal·lar negocis en locals de planta baixa. Si l’any passat van ser 300.000 €, aquest any la dotació és de 700.000 
€ per oferir subvencions de fins a 50.000 €. Les ajudes són per a emprenedors que vulguin iniciar una activitat en locals a 
peu de carrer, posar-n’hi una de ja existent o bé traslladar un negoci del primer pis a la planta baixa per reactivar el barri. 
Amb aquesta partida es volen mobilitzar entre 170 i 200 locals més.

Entenem que també el nostre barri ha d’entrar en aquesta proposta i així ho hem plantejat juntament amb altres mesures 
i des de fa temps al govern del districte. 

Prou de convertir locals en “vivendes” que només son negoci pel propietari. 

MALA GESTIÓ del equipament Sociosanitari ISABEL ROIG
Recentment he patit una mala experiència que   m’ obliga  a descriure els  problemes que 
he tingut amb aquest equipament  i també pels casos que hi han hagut, en la certesa de 
que  no hi ha d’haver  més gent que passi pels problemes  i drames que la meva família i jo 
hem passat.

El Sociosanitari Isabel Roig, és un centre de gestió privada que es troba al carrer Fernando 
Pessoa, amb ànim de lucre, i forma part de l’empresa “BLAU CLINIC”.

En els últims anys hi han hagut queixes, baixes del centre i fins i tot altes voluntàries, 
provocades per la desatenció que viuen alguns pacients. Aquest és el meu cas i l’ha sofert 
la meva senyora, sent mal atesa, donant poca nutrició o sense saber què menjar, doncs ella 
va ingressar allà per un  tema i en va sortir per un altre, malauradament va morir el passat 
dia 5/12/2020. Mentre va ser allí, se’ls hi va caure del llit, quan ella no tenia gairebé mobilitat. 
Ni el centre ni la responsable va voler donar informació dient-me en tot moment que es 
trobava bé, tot i que la van derivar a Sant Pau per protocol,  amagant en tot moment el 
diagnòstic... Quan em trucaren de Sant Pau varen dir-me que  li varen haver de fer un TAC i 
posar-li uns punts de sutura al nas i al front.

Amb aquests gairebé  set mesos que va està ingressada, he vist un munt de qüestions 
similars amb  casos de desatenció i maltractament, que no han tingut el ressò degut. Essent això nomes part del que ha 
estat passant la meva dona i les persones allí ingressades.

El Centre ISABEL ROIG hauria de  ser un lloc on la gent hi va  a curar-se però, malauradament, hi ha molta deixadesa.

Amb aquestes línies faig  una crida a TOTS AQUELLS I AQUELLES que hagin viscut una mala experiència en aquest centre, 
perquè denunciïn i posin una queixa o denuncia formal per posar fi a una situació que cada vegada és més insostenible.

Podeu posar la denuncia al CATSALUT, assoc. de Veïns i Veïnes, o bé a l’Ajuntament, sobre qualsevol tema d’aquest 
Sociosanitari.
                  Enric Barris



CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL

CASAL DE BARRI CONGRÉS-INDIANS

CENTRE SERVEIS SOCIALS GARCILASO

CAP MARAGALL

CENTRE INTEGRAL DE SALUT COTXERES

CAP GUINARDÓ ESPECIALITATS (4a Plta.)

HOSPITAL DE LA STA. CREU I SANT PAU

HOSPITAL VALL D’HEBRON

MERCAT DE FELIP II

ESPAI JOVE GARCILASO

BIBLIOTECA VILAPICINA I TORRE 

LLOBETA
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Telèfons d’INTERÈSFoto DENÚNCIA

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.

Un Àrea Verda no prou vigilada, posa en 
perill els vianants i malmet l’espai públic.
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Aquests tres últims números no deixen rastre a 
la factura, si a la memòria del mòbil.

}
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Almisdaè, 
From hell, 

Bravo cabaret!, 
Giulia, Ultra, Homenatge 

a les àvies, Emil et il, ‘Maricón 
perdido’, Bob Pop, Candela Peña... 

I molt més!

Tota la informació aquí:

#Calidoscopi21 Districte de
Sant Andreu


