Al Barri, tot i maltractar del verd,
collim tomàquets i bolets!
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Preocupats pel DETERIORAMENT de la PARTICIPACIÓ
El resultat d’un treball desenvolupat per la FAVB per avaluar l’impacte de la pandèmia en el funcionament del moviment
veïnal amb la realització d’una enquesta a totes les associacions veïnals federades així com en una roda de reunions amb
les de cada districte, constata que hem passat per un període inèdit que, entre altres coses, ha creat greus dificultats
pel funcionament normal tant de les AVV com de la pròpia administració. També que hem hagut d’adaptar a formats de
reunions digitals que limiten el debat i, pel que fa a les AVV, dificulten les relacions amb el veïnat. Especialment totes
aquelles activitats que suposen necessàriament una interacció directa.
Malgrat aquesta situació, l’Avv Congrés Indians, la teva, ens hem sabut adaptar a aquest nou marc. Mantenint una
vida interna normalitzada, hem participat a les xarxes solidàries que han sorgit també al nostre barri (xarxa d’ajuda mútua)
i hem seguit treballant per les reivindicacions del nostre barri. S’ha fet el que ha estat possible dins les dificultats de la
situació.
Ara que encarem un nou escenari, més optimista, volem expressar la preocupació compartida per la pròpia FAVB pel
que vivim com un deteriorament de la participació. És obvi que el pas al format digital de consells de districte, consells
de barri i altres reunions, ha reduït les possibilitats d’intervenció i debat, ha debilitat el diàleg. Entenem que ha estat un
peatge a pagar per la situació de pandèmia, però considerem que és hora de retornar a formats més participatius.
Més enllà d’aquesta participació formal detectem, però, un deteriorament d’altres pràctiques que són imprescindibles
perquè existeixi una relació fluïda entre l’Ajuntament, les Administracions i el veïnat. Ens referim a les moltes reunions
dedicades a analitzar problemàtiques concretes, a discutir projectes, a avaluar el què s’està fent. En aquest sentit, és
palesa una davallada de l’activitat, un retard a l’hora de donar respostes, un pes excessiu del temps dedicat a presentar
les propostes de l’administració en detriment del diàleg i la reflexió compartida. També d’un alentiment dels projectes,
d’una manca de respostes a qüestions on s’han superat els terminis. Una frenada en els processos de diàleg i participació.
Considerem que ara, més que mai, ets imprescindible per desenvolupar un intens diàleg i una participació a diferents
nivells per fer front a l’allau de problemes greus que té la ciutat, i que patim els barris. És per això que reclamem tant a
la Casa Gran com a cada districte que s’obrin canals efectius de relació amb la nostra entitat (que és la teva) amb
urgència.
•

No valen aquets crides al processos participatius sense un seguiment efectiu de la seva aplicació.

•

No val la nul·la interlocució actual amb l’avv amb promeses de solució a problemes individuals.

•

No val la no resposta o la dilació en el temps de les demandes veïnals de l’avv.

•

No val la ZERO inversió al barri ni tenir els projectes en espera de possible pressupost.

Barcelona, octubre de 2021
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Benvolgudes sòcies, benvolguts socis,
Tornem a encetar un nou curs. I nosaltres continuem amb projectes i activitats
per fer millor el barri. Hem passat moments difícils amb una pandèmia que
ens ha deixat un rastre que no hem d’oblidar. En alguns sentits ens ha fet forts
perquè ens hem vist capaços de tirar endavant donant mostres de solidaritat i
convivència. Però també ens ha generat pors i patiments, prejudicis i actituds
individualistes. Sí, així és. I si mireu al vostre voltant i ho analitzeu segur que ho
veureu. Potser un distanciament social? El sentiment de col·lectivitat està en
joc. Mentrestant, moltes polítiques no ajuden i segueixen una línia restrictiva
i de retallades. Afavoreixen la desigualtat, l’especulació i el capitalisme
perquè, arran de la Covid, s’han creat noves necessitats que polítics i grans
“lobbys” s’encarreguen de conduir i així assegurar altres necessitats. I la
societat, nosaltres, el capital de base, els seguim el joc perquè ens dona
benestar. I així, l’individualisme els va molt bé.
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Cal un canvi. Si, així es. I si no som capaços de donar una amplia resposta
social se’ns menjaran i continuarem amb una retallada de drets. Jo em
pregunto, per exemple, amb la pujada de la llum, l’atenció de la sanitat
primària, i tantes d’altres mancances socials, i no estem al carrer? Però que
ens està passant!? Movent-nos, cridem, participem, diem no i fem per ser
una societat crítica i solidària!
Mentre estàvem confinats dèiem “Tot anirà bé. Ens en sortirem” . Bé, ara la

Associació de Veïns i Veïnes
Congrés-Indians
C/ Felip II, 222
Telf. 93 340 70 12
Dilluns 18h a 20h
Dijous 18h a 20h
www.avvcongresindians.com

pregunta es: Com ho farem? Quina societat tindrem?
Betlem Ayúcar
Presidenta de l’AVV Congrés – Indians
Entitat per la Gestió Cívica Ciutadana de Can Clariana Cultural

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.
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COMERÇ i HABITATGE
Fa uns mesos, l’ajuntament de Barcelona, va posar en
marxa una campanya que es deia AMUNT PERSIANES,
estratègia d’impuls de l’activitat econòmica en locals de
planta baixa de Barcelona, podeu entrar a barcelona.cat/
amuntpersianes.

diversificar l’oferta de productes al públic. (hem tingut ja
algun cas de tancament o haver de deixar part de l’oferta
pel simple fet de canviar de local). Per tant l’oferta feta per
l’Ajuntament de Barcelona en quan als locals comercials
no és aplicable al nostre barri, doncs hem de recordar que
aquesta parla de locals de 60 metres quadrats en amunt.
Per un altre costat estem patint una conversió d’aquests
locals en vivendes, algunes com “infravivendes” per
les condicions d’habitabilitat. (només entre el juny i el
setembre n’han construït quatre). Altres amb reformes
impossibles, (abaixant el sol per fer altells, u obrin forats a
parets per fer ventilació). Tot això amb el permís de la llei
a la ma i el consentiment de l’ajuntament de Barcelona.

Aquesta campanya pretén o pretenia fomentar els usos
dels locals tancats als barris, (Comerç de proximitat,
Activitats de serveis de proximitat, Centres de treball
terciari, Emprenedoria i creativitat, equipaments socials i
assistencials, etc..) doncs bé, mentre això passa a Barcelona
amb multitud de locals de 60 metres quadrats, al nostre
BARRI, us hem de dir que cada cop hi ha menys locals
disponibles però que malauradament no és per l’èxit de la
companya, ans el contrari, cada dia que passa som mes un
barri dormitori. El que el comerç de proximitat desapareix a
marxes forçades malgrat els nostres esforços i sembla que
no importa massa ni a l’ajuntament ni als propis residents
doncs entre juny i setembre s’han convertit quatre locals
més en vivendes, això si, amb el vist i plau i els permisos
corresponents segons llei de l’Ajuntament de Barcelona.
En l’ultima assemblea de la FAVB (Federació d’associacions
de veïns de Barcelona), celebrada el passat dia 2 d’octubre,
aquesta AVV hem presentat la resolució que a continuació
reproduïm i que ha estat aprovada per unanimitat:
Resolució Habitatge i Comerç. Associació de veïns i
veïnes del barri Congrés Indians.
Assemblea de la 2 d’octubre de FAVB 2021
Es ben sabut i demandat en els darrers temps i mes desprès
de la pandèmia que vivim, la falta d’habitatge a la nostra
ciutat, els nostres joves no troben vivenda assequible i per
altra part son nombrosos els desnonaments que cada dia
pateixen famílies del nostre entorn, nomes cal fer-ne un
seguiment als medis de comunicació, xarxes i fins hi tot
veïnal.

Aquests dos fets han estat denunciats al districte sense
cap resposta concreta ni mesura de control en quan a
les transformacions i pel que fa al comerç també sense
resposta efectiva malgrat les reunions i propostes fetes al
districte per part de l’AVV i l’associació de comerciants.
Amb aquesta resolució demanem doncs:
Que aquesta federació es faci seva aquesta problemàtica i
proposi a l’Ajuntament de Barcelona mesures de caràcter
urgent per tal de trobar una solució en els següents termes:
1.

Establir una moratòria en la conversió de locals en
vivendes tan en quan no hi hagi un pla ordenat i
acordat amb la FAVB/AVV.

2.

Que les vivendes que s’hi construeixin puguin ser
per pal·liar les dificultats d’habitatge de la ciutat i no
una qüestió nomes de lucre per als propietaris.

3.

Que els locals comercials de menys de 60 metres
quadrats es puguin acollir a les mesures acordades
per l’Ajuntament de Barcelona pel que fa als locals
comercials.

4.

Que les lleis tan d’habitatge com de comerç es
puguin adequar a la singularitat del barri Congrés
Indians.

Carrer Felip II

Per un altre costat també és no menys certa la problemàtica
que envolta al comerç de proximitat, en franca decadència
al conjunt de la ciutat, amb el tancament des de comerços
centenaris fins a petites botigues de barri; uns per falta
de relleu generacional altres per manca de permisos o
tractament adequat de cada circumstància.
Amb aquesta resolució lliguem els dos problemes que
al nostre barri tenen si mes no un lligam peculiar anem a
pams:
El barri del Congrés construït als anys 50 del segle passat
te nombrosos locals comercials tancats de manera
permanent, un 50% aproximadament, l’altre 50% ha
patit diversa sort en aquests anys, i aquests, la majoria
fan uns 50 metres quadrats. Es en aquest punt que
instal·lar un comerç de proximitat amb la llei actual, ha
de ser monocultiu o ajuntar-ne mes d’un local per poder
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Carrer de Sant
Pasqual Bailón

Visca la FESTA MAJOR !

Festa Major INDIANS
A la Festa Major dels Indians no vam deixar passar la
oportunitat de tornar a gaudir dels tradicionals Gegants
que tant agraden a grans i petits, tot i no poder fer la rua
pels carrers del barri. Però, els gegants de Sant Andreu
i del Poble Sec es van reinventar, oferint espectacle a
les més de 450 persones que van poder gaudir d’aquest
acte cultural durant els quatre dies de la Festa Major, on
també vam viure diverses animacions i activitats infantils,
espectacles, teatre, l’enriquidor itinerari històric o la ja
coneguda Cantada d’Havaneres.

Festa Major CONGRÉS
Moltes gràcies per ser-hi,
Dos anys, si. Dos anys han passat, noves vivències, noves
sensacions… situacions que mai haguéssim pensat… Ho
em fet ajustant tots els actes i manifestacions festives a la
normativa vigent relativa a la COVID-19, perquè gaudir
i viure una Festa segura i sostenible, ha estat la nostra
prioritat. Gràcies al suport de voluntaris, comerços , entitats
i Institucions hem fet la Festa Major del Congrés d’enguany
amb una extraordinària participació.

Homenatge a la GENT GRAN del districte de Sant Andreu
El Passat dijous, 30 de setembre, a les 17h
de la tarda, es va celebrar el Concert de
BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA al
SAT, teatre de Sant Andreu, amb el motiu
de celebrar l’HOMENATGE A LA GENT
GRAN, que el Districte de Sant Andreu ha
volgut celebrar. Després un any de no poder
fer-ho presencialment per les mesures del
covid, enguany s’ha reprès amb un gran èxit
d’assistència entre associacions i persones
de tot el districte. També van assistir-hi
diversos consellers del districte i va ser la
la Consellera de GG qui va fer la salutació
a tots i totes les assistents. El concert,
d’una durada de 1h i 30 minuts amb peces
diferents compositors Alemanys i Austríacs,
va complaure extraordinàriament al públic
assistent.
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NO estem TANCATS
4a Planta
Congrés-Indians

La pandèmia ha canviat el món tal com el coneixíem.
Les persones que treballem a l’atenció primària ens hem hagut d’adaptar: Ha calgut fer molts canvis al CAP per poder
donar resposta a totes les coses que anaven succeint setmana rere setmana al nostre voltant.
En el darrer any i mig hem hagut de prioritzar coses que fins ara no fèiem al CAP com la realització de proves diagnòstiques
per la covid (TAR i PCR’s), la vacunació de la covid, l’atenció de les persones sospitoses de patir covid i dels seus contactes
o l’atenció a les residències. Totes aquestes són tasques que no fèiem abans al CAP però que durant molts mesos han
estat imprescindibles. Són tasques que han requerit personal específic per poder fer la programació de visites, realitzar
tècniques i visitar a les persones malaltes.
Això ha provocat un canvi en la forma d’atendre-us que utilitzàvem fins ara.
El risc de contagi per una malaltia que encara no coneixem del tot ens ha obligat a treballar en determinades condicions
que han complicat l’accés al CAP tal com el fèieu abans de la pandèmia. Per això s’han habilitat sistemes telemàtics per
facilitar el vostre accés al centre per vies paral·leles a la visita presencial. Així, el Departament de salut ha agilitzat poder
donar-se d’alta a la meva salut de forma immediata a través de l’ordinador. D’aquesta manera, heu pogut consultar els
resultats de moltes de les proves que us hem fet, el vostre estat vacunal o fer-nos consultes a través de l’e-consulta.
Durant tot aquest temps, hem continuat visitant-vos presencialment quan el motiu de visita ho ha requerit. Allò que hem
pogut resoldre per telèfon o per mail ho hem resolt telemàticament però quan ha calgut valorar-ho presencialment, us
hem citat a consulta i us hem visitat.
Actualment la situació ha canviat. Les xifres apunten a un control de la pandèmia i de mica en mica estem recuperant molta
de l’activitat prèvia a l’esclat de la crisi. També el CAP torna a canviar. Contínuament les professionals que hi treballem
estem revalorant la situació per tal de poder reorganitzar l’atenció que us donem segons el que permeti la situació de
salut pública.
El nostre objectiu ha estat durant tot aquest temps vetllar per la vostra salut perquè aquesta és la tasca de l’atenció
primària. Som el nivell assistencial que ha d’estar més a prop de les persones i per això sabem que hem de ser accessibles
per totes les vies que sigui possible.
Us agraïm la vostra comprensió durant tot aquest temps i restem oberts (com sempre ho hem estat) a totes les propostes
que ens permetin millorar la nostra feina de forma coordinada amb les vostres necessitats.
L’atenció primària sempre estarà oberta per atendre a la població dels nostres barris.
Grup comunitària EAP Congres
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Volem conservar l’ESSENCIA del barri del CONGRÉS?
Davant l’escassetat d’habitatge que existia a Barcelona,
a causa de l’increment de la seva població, cap als anys
cinquanta de segle passat, el Patronat d’Habitatges de el
Congrés Eucarístic va comprar els terrenys amb la intenció
de construir un polígon d’habitatges assequibles a la gent,
sota la iniciativa privada de l’Església.
Al febrer de 1953, l’Ajuntament va aprovar el pla parcial
d’ordenació de barri, sent el projecte escollit el dels
arquitectes Josep Soteras Mauri, Antoni Pineda i Carles
Marquès, de manera que el primer lliurament d’habitatges
es va fer el 1954 i l’últim entre els anys 1967 i 1968.
El projecte urbanístic va ordenar la ubicació dels carrers, les
illes i grups d’edificis, les places, els jardins, i va dissenyar
la tipologia dels habitatges i dels blocs de manera que
quedaven perfectament definits els materials, els aplacats,
els enrajolats, les finestres, els porticons, les baranes, els
colors, etc.
Al acabar l’edificació del barri, l’homogeneïtzació i
distinció dels blocs que constituïen les illes era molt
evident i perfectament reconeixible. Al tractar-se d’un barri
dissenyat en el seu conjunt, el projecte contemplava tots i
cadascun dels detalls que anaven a conformar el paisatge
arquitectònic del barri, a diferència de com pot succeir en
altres barris que han anat creixent de mica en mica i on, a
l’enderrocar un edifici antic o quedar disponible un solar,
es construïa entre les mitgeres dels edificis colindants, amb
un nou projecte d’acord amb el temps i època en què es
realitzava l’edificació i que res, o gairebé res, tenia a veure
amb els edificis de el seu entorn.

diferents blocs. Entenem que qui dona la corresponent
llicència, l’Ajuntament, hauria d’haver-ho exigit, l’arquitecte
que fa el projecte ha de saber contemplar-ho i explica-ho a
la Comunitat de Propietaris que a la seva vegada ho ha de
tenir present i respectar-ho.
Però no és sol tenir en compte i entenem que pot resultar
mes car, malauradament com demostren les fotografies
que acompanyen el reportatge, el conjunt singular del
Congrés queda trencat per aquests actuacions on ningú
pren part o mes ben dit cap part compleix amb la part que
li pertoca.
Capítol segon de l’article 90 (Façanes), punt dos de
l’Ordenança Metropolitana d’Edificacions:
“Es declara lliure la composició de les façanes dels
edificis, excepte quan es projecti emplaçar-los en carrers,
illes o sectors per als quals regeixi un model especial
com a obligatori, en llocs on es degui, o simplement
convingui, conservar o establir un caràcter arquitectònic
o urbanístic acusat. En tots aquests casos es podrà exigir
l’ús de materials i sistemes constructius determinats. No
obstant això, s’evitaran sempre efectes discordants entre
les façanes d’una mateixa illa, contigües o pròximes, per
tal d’obtenir un bon efecte urbanístic de conjunt”.

Ja han passat més de seixanta anys des de llavors i,
lògicament, s’han anat fent reformes de manteniment de
cobertes, façanes, baixants, instal·lacions de l’aigua i de
gas, telefonia etc. Això ha comportat que és substituïssin
les fusteries originals per altres d’alumini, eliminant
progressivament els característics porticons de fusta de
tipus “llibret”, s’han modernitzat les persianes, posat
tendals, fins i tot mes d’un ha efectuat el tancament de
la balconada amb vidre i alumini, i així ha anat canviant la
fisonomia i perdent uniformitat.
Malgrat tot, fins ara, l’essència de cada edifici i cada bloc
dins de la seva corresponent illa s’ha anat mantenint i en
certa manera respectant. Principalment perquè no s’han
modificat ni els colors ni els materials originals encara
que s’hagin hagut de reposar, salvant alguna excepció,
el paisatge urbà del barri del Congrés Eucarístic s’ha
mantingut al llarg dels anys.
No obstant això, no sembla importar massa la conservació
d’aquesta homogeneïtat que és el que fa singular al barri,
doncs alguna comunitat de propietaris ha decidit efectuar
els canvis que li han semblat oportuns sense tenir en
compte l’estètica dels edificis colindants i dels blocs que
conformen l’illa on s’ubica la seva finca.
Evidentment es poden renovar les baranes, finestres
o elements constructius malmesos amb els anys, però
haurien d’haver respectat el paisatge urbà de l’entorn i
haver considerat que els nous elements guardessin el color,
forma i el disseny dels que existien per no distorsionar
l’aspecte del conjunt arquitectònic que conformen els

Des de l’avv ens agradaria que el Congrés no perdés el
seu segell personal i que es mantingués en el temps com
el que va ser en la seva època, ens fan mal a tots els nyaps
desconsiderats i desafortunats doncs la fragmentació de
la imatge unitària acaba banalitzant les arquitectures amb
materials i colors fora de context. Les restauracions poc
fidels als originals i la falta de visió de conjunt sobre la
imatge global contribueixen a la degradació del Congrés i
a la seva pèrdua d’identitat.
És això el que no volem que passi i, o prenem consciència
col·lectiva i actuem o en no massa temps serà irreconeixible.
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El COMPROMÍS del Districte...............per QUAN??
En aquestes pàgines us presentem ara que acaba l’any 2021 els projectes compromesos per l’Ajuntament al nostre
BARRI. En primer lloc les tres propostes del procés participatiu que varen ser votades per molts veïns i veïnes encara que
dues d’elles ja havien estat reivindicades per l’avv i aprovades abans.
			

Protegim escoles					

Escola Ramon Llull			

Escola Arrels			

Jocs inclusius

Jardins Massana

Aquests projectes necessaris, amb dues intervencions en la via pública i l’altre en la zona enjardinada, haurien de tenir
els projectes executius en els propers mesos, doncs el que s’ha aprovat son els diners per aquests projectes no per
la realització de l’obra, així doncs després del gran esforç de comunicació (diners i persones), ara queda indefinida la
realització. Haurem doncs d’estar molt atents al “tempo” que hi posarà el nostre districte per que es duguin a terme.
Altres projectes de mes inversió però que estan també esperant els projectes executius i el pressupost per la realització
son:

El carrer Cardenal Tedeschini
El tram que va del carrer del Cep fins al carrer Riera d’Horta, completarà i ordenarà aquest carrer de principi a fi després
de vuit anys, doncs el primer tram es va realitzar l’anterior mandat municipal. El tram mes necessari és el que va des del
carrer de l’Espiga al carrer Riera d’Horta es de voreres estretes, en alguns llocs no hi pasen una cadira de rodes i un altra
persona, molt envaït per furgonetes damunt la vorera, motos, etc.
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Dues places molt utilitzades per la nostra mainada renovació de jocs i paviment és essencial amb el seu estat
actual, (val a dir que l’incivisme es patent en elles, els amos dels gossos les fan servir com a zones d’esbarjo, desprès els
fills d’altres han de conviure amb el que deixen els pobres animals, aquestes places son:

		Plaça del Rom Cremat					

Plaça del Dr. Modrego

Plaça del Canòdrom

Un projecte molt volgut per la ciutadania i cobejat per diferents inquilins de la casa Gran. Avui torna a ser noticia al nostre
butlletí no per necessari o per que sigui mes important o per que costi molts diners, sinó per que al nostre entendre, porta
molts anys de retard. Penseu que el Canòdrom com a tal va tancar l’any 2006, el 2010 va passar a mans de l’Ajuntament
amb la promesa de fer-hi una gran plaça per al veïnat, ara som a octubre de 2021 i tenim un primer esbós del avantprojecte, amb el compromís de tenir el projecte executiu a final d’any i si hi ha diners licitar l’obra i començar l’execució
d’aquesta l’any 2022.

Nou CAP Congrés Indians
Acabem aquest recull de promeses amb el
nou CAP (centre d’Assistència Primària) del
Congrés Indians, molt treballada a nivell
assistencial en quant als metges, espais i
dedicació assistencial per al nostre barri i
sectors propers de la sagrera, es el trasllat
de la quarta planta del CAP Maragall.
Aquesta obra en aquests moments també
amb una execució indefinida. La seva
ubicació ha de ser a la cantonada del
Carrer Cardenal Tedeschini amb el Carrer
Pardo.
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Preservar el PASSAT del Barri
La consciència de tenir un passat comú és un dels elements
fonamentals que cohesiona els grups humans. Això no
és una excepció en el cas dels nostres barris, en què la
consciència històrica en reforça el sentit de pertinença.
En aquest sentit, ja fa uns quants anys que des de l’Arxiu
Històric de Congrés-Indians estem treballant en aquesta
direcció. Sens dubte, els itineraris que organitzem tant
per Indians com pel Congrés permeten apropar al màxim
aquest passat als veïns. Després que l’any passat fossin
suspesos a causa de la pandèmia de la covid, enguany
hem recuperat l’itinerari d’Indians -l’any que ve esperem
recuperar el del Congrés-, i n’hem afegit un de nou:
el dels cinemes de barri que, tot i que la majoria no es
trobaven dins de Congrés-Indians, sí que eren a la seva
zona d’influència.
El balanç que fem d’aquestes activitats és molt positiu, ja
que el nombre d’assistents i l’interès amb que van seguir
els recorreguts, mostren les ganes que hi ha per conèixer
la història d’aquest racó de la ciutat de Barcelona. Malgrat
tot això, una de les reflexions que fem és la necessitat de
senyalitzar els llocs més emblemàtics del barri que, malgrat
que gairebé tots han desaparegut físicament, continuen en
la memòria dels veïns, però que corren el perill d’esborrarse per a les generacions més joves. D’aquests llocs
significatius, només està indicat el refugi antiaeri de Pinar
del Río (foto 1), però ho està amb una placa al terra de
difícil visualització i la primera pedra del Congrés (foto 2).
Creiem que les plaques haurien d’estar elevades de terra,
en una mena de faristol, per facilitar-ne la identificació i la
lectura de l’explicació. Altres llocs a senyalitzar considerem
que serien els següents:
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- Pista de ball Rio de Janeiro / Cine Rio.
Tot i estar desapareguts, és un lloc fonamental en l’oci
d’aquesta part de la ciutat: no tots els barris de Barcelona
comptaven amb un cinema d’estrena.
- Laboratori del doctor Ferran.
És cert que l’escola du el seu nom, cosa que en perpetua
el record, però es podria posar una placa indicant-ne la
ubicació o, millor, crear un petit centre d’interpretació de
la figura d’aquest gran científic a l’edifici dels consultoris, a
Garcilaso-Acàcies.
- Camp de futbol.
Molts veïns recorden que als actuals Jardins Massana hi
havia un petit camp de futbol on hi jugava el CD Viviendas
del Congreso. Una placa recordant-ho, amb alguna
fotografia, ajudaria a preservar la memòria d’aquest lloc.
- Pista de patinatge.
L’altre gran equipament esportiu històric de barri, que es
trobava als Jardins de Vèlia: la pista poliesportiva on s’hi
practicava el patinatge sobre rodes, l’hoquei patins i el
bàsquet. Una pista amb una grada i pavimentada amb
terratzo i que va donar alguns campions de patinatge
artístic.
Aquests són només quatre llocs que creiem que caldria
senyalitzar. Són una part fonamental del passat del nostre
barri que caldria preservar i difondre. Des d’aquí demanem
col·laboració a l’Ajuntament perquè ens ajudi en la tasca
de la difusió de la nostra història.

49 Assemblea anual de la FAVB

Sota el lema “Ara mes que mai, serveis públics!” es va celebrar el passat 2 d’octubre la 49 assemblea anual de la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB).
Hi ha molts temes de la ciutat que les associacions de veïns tracten i treballen des de
la situació de cada barri. En tenim de problemes generals en quan ecologia urbana,
educació, sanitat, l’amiant, la pèrdua del comerç... i d’altres mes específics de districte que
posem en comú fent xarxa i col·laboracions. Cada any definim el pla de treball en funció
de la situació que viu la ciutat. Us convido a entrar en la pàgina de la FAVB on trobareu les
àrees de treball i projectes.
Però el que voldria destacar en aquest article i segons recull el pla de treball d’aquest any:
“el moviment veïnal té un ample recorregut i una forta presència a molts barris de la
ciutat. La seva persistència i continuïtat han estat claus per moltes millores urbanístiques,
d’equipaments i serveis dels nostres barris. També per al desenvolupament d’iniciatives
i activitats per fomentar la convivència. La critica i l’activitat del moviment veïnal per
donar veu a la gent, per contrarestar iniciatives de les elits econòmiques i per fer front a
les males pràctiques de les administracions publiques. La FAVB i AV han estat un element
clau de suport a entitats i moviments socials amb els quals hem construït xarxes d’entesa
i participació. Tot això es important i cal preservar. Però la societat està canviant, alguns
aspectes a velocitat sobtada, que apareixen nous problemes als quals cal respondre. Es en aquesta capacitat d’adaptació
i renovació on el moviment veïnal es juga el seu futur. Un futur crucial perquè a la nostra ciutat segueixi existint a tots
els barris un activisme fort que serveixi per garantir el benestar, la participació i convivència”.
Els barris es mouen, veïns i veïnes. Darrera dels barris i entitats hi ha gent que es mou. Les coses no són gratuïtes, els
projectes no surten de l’aire... vols participar-hi?
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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
C/Francesc Tàrrega, 51 bis
10 - El Cubo Escape Room
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

53 - L’Herbolari			
C/Felip II, 184 L-3
22 - Manduca - Molsa		
C/Garcilaso, 191
23 - Montse Durán, estética i teràpies C/Felip II, 213
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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El nostre VERD
Una vegada mes fem un petit esment al verd del nostre barri, un verd molt maltractat per una gran quantitat de veïns i
veïnes amb actes que dificulten molt la renovació i conservació i ens costen a TOTS molts diners. Poques vegades podem
gaudir de l’esplendor d’un be que es de tots; tots paguem el mateix impost, però vet aquí que uns, massa, el destrossen
amb gran facilitat. Hi ha molts cartells que indiquen com i que s’ha de fer amb el verd del nostre barri, però és aquí on
massa gent passa de fer-hi cas.
Uns el fan servir de zona d’esbarjo
dels seus gossos, tal com mostrem en
aquestes fotografies, entenem que
aquests animals no saben llegir, però
sabem també de bona tinta que tontos
no son i que si els ensenyem per on
han de passar i que han de fer, ho fan
fidelment.

Altres, adults amb menuts, no els hi expliquen que les plantes son essers vius i que trepitjar segons quines espècies porta
a la seva mort immediata o en poc temps,
així queden al descobert els sistemes de
rec, que a la vegada son trepitjats i fets
malbé.
N’hi ha d’altres que si el parterre està ja
molt malmès i no hi ha verd, hi pugen a
sobre i el seu animaló va mes endins per
seguir trepitjant i matant tot el que queda.
Des de l’avv ens preguntem de que serveix
fer places amb jocs, per córrer, per seurehi, de que serveix incloure zones d’esbarjo
per a gossos en projectes de places noves,
de que serveix tenir jardins tancats pel
gaudi de les persones , animals i plantes si
no ho respectem.
És una reflexió que hem de fer plegats,
volem un barri per a TOTS i no nomes per
uns quants; ens hem de barallar per pagar
menys els que no ho fem malbé?; o entre
tots ho volem cuidar?.
Doncs procurem que el civisme flueixi de
manera pausada i tranquil·la.
D’acord amb l’etimologia, el civisme constitueix el conjunt de qualitats que permeten als ciutadans viure en la ciutat,
és a dir, viure en comunitat tot respectant unes normes de convivència pacífica, acceptant les regles de joc de la
democràcia i els drets fonamentals o els valors constitucionals. Cívic és el comportament propi o característic del
ciutadà.
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Els “ALTRES HABITANTS” de la ciutat
Escric aquest article motivat perquè apareixen contínuament, en revistes i diaris, articles i cartes al director en els quals es
posa de manifest la queixa del que embruten i fan malbé els parterres i jardins els gossos, per culpa de alguns propietaris
incívics que, sens dubte, tots ells tenen guanyada la més absoluta desqualificació en el que respecta a civisme, educació
i responsabilitat.
Ara bé, per fer justícia, sense entrar en el tipus d’amo que tingui un gos, cal recordar que aquests animals tenen una sèrie
d’hàbits i costums atàvics que són inherents a la seva condició i que no s’haurien d’obviar.
Per descomptat el propietari del gos ha de portar bosses de paper o plàstic per recollir els excrements de la seva mascota
i aigua per llançar-la on hagi orinat. No obstant això, tenint en compte que prolifera el nombre de mascotes que viuen
a les llars de les ciutats, caldria considerar que no per ser animals deixen de ser habitants de ple dret del lloc on viuen.
En les informacions de l’ajuntament de Barcelona, on projecten les futures “SUPERILLES”, només parlen de vianants,
de nens, de gent gran, fins i tot en les seves il·lustracions apareix algun vianant passejant un gos, però no apareix res en
aquests projectes guanyadors que mostri que consideren que per aquestes “superilles” també caminaran aquests gossos
i que també formaran part de la ciutat com els “altres habitants”.
Cal recordar, també, que un gos sempre preferirà trepitjar terra o gespa abans que asfalt o paviment, això és una cosa
inherent a la seva condició. El seu musell el conduirà sempre allà on estigui més impregnat d’olors atractius com la terra, la
gespa, les plantes o la micció d’altres congèneres. Entenc, doncs, que a l’hora de dissenyar els espais haurien de pensar no
només en l’estètica sinó també en la pràctica, en la funcionalitat i en les veritables necessitats dels que utilitzaran aquests
espais i, per descomptat, sense oblidar-se de que existeixen aquests “altres habitants”.
En diferents punts de la ciutat s’han habilitat zones d’esbarjo per als gossos; però entenc que no sempre estan dissenyades
amb encert. El que hi hagi arbres, fonts, seients, zones amb sorra perquè furguen, és perfecte, però que hi posin “joguines”
o elements com si es tractés d’un parc infantil, és fatal ja que els gossos, quan juguen entre ells, s’exciten i poden xocar
i fer-se mal amb aquests obstacles. I si, a sobre, no tenen prou superfície i longitud per poder córrer mentre juguen, no
serveixen de gaire.
A cada barri de la ciutat s’hauria d’habilitar una zona prou extensa i condicionada a les veritables necessitats de l’animal,
dissenyades per experts en gossos, que permetés als amos de gossos portar a
aquest lloc les seves mascotes i, així, s’evitaria que moltes places, parcs o jardins
patissin la seva incursió i les destrosses que malauradament causen.
Quina alternativa donen als propietaris de gossos del Congrés Indians si en tot el
barri només hi han uns ridículs i insuficients 45 metres quadrats del “pipican” de la
Plaça del Congrés?
Per quan un àrea d’esbarjo que satisfaci les necessitats dels gossos del barri?
Els gossos ja fa molt temps que hi són entre nosaltres i també són habitants de la
ciutat. I de la mateixa manera que proposen i dissenyen millores i solucions per
al conjunt d’habitants de Barcelona, també s’hauria de pensar en aquests “altres
habitants” que necessiten que se’ls consideri i, per tant, se’ls condicioni una mica
la ciutat.
										
Ferran Sierra (veí del barri)
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Foto DENÚNCIA

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

Hi ha molts comportaments incívics al
nostre barri tot hi la facilitat de solucionarho, aquest n’és un, trastos vells fora del dia
de recollida i de tot fora del contenidor...

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

}

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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