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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES CONGRÉS-INDIANS FEBRER 2022 NÚM. 54

Prou d’INCIVISME, 
prou de VANDALISME,

tinguem cura del nostre BARRI!
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Associació de Veïns i Veïnes del CONGRÉS INDIANS
Que és , qui som, que fem???

Que és?
L’associació de veïns i veïnes del barri del congres, és una associació sense ànim de lucre amb mes de 50 anys d’història al 
barri, els que hi treballem ho fem de manera voluntària i altruista amb la satisfacció de buscar la millora de les condicions 
de vida de la gent que hi vivim de manera global i com a conjunt. El barri es com un puzle, si hi poses una peça mal 
encaixada tot el conjunt se’n resent, és per això que defugim de les individualitats vinguin d’on vinguin.

Qui la forma?
La formen tres-cents socis, entre ells una junta escollida regularment segons els seus estatuts, formada actualment per set 
persones. Una Presidenta, un tresorer i secretari i cinc vocals. En aquests moments estem lliures de càrregues tributàries, 
lliures de cap lligam amb partits i/o similars, lliures de lligams amb el govern municipal.

Com es regeix?
Pels estatuts legalment acordats i registrats. Fem reunions de treball periòdiques (juntes) i treballem per vocalies. També 
dues reunions anuals amb els socis i sòcies (assemblea ordinària i extraordinària). Cada quatre anys renovem junta en 
eleccions lliures per a tots els socis i sòcies. 

Amb qui estem associats?
Formem part de la Federació d’associacions de veïns de Barcelona FAVB i estem en contacte regular amb altres avv de 
l’entorn.
Tenim pactes de col·laboració i us de l’avv amb diverses entitats del  barri.

Quin és el nostre patrimoni?
• Tres-cents associats aproximadament
• Un comte al Banc de Sabadell
• Uns acords de cessió i us del local dins el centre cívic amb l’Ajuntament de BCN, registrats davant notari
• Uns acords de gestió del equipament Can Clariana Cultural.

Com ens financem?
Per dues vies, la principal es la quota dels associats (20€ anuals). L’altra es via subvenció que demanem anualment per 
l’activitat i que ascendeix aproximadament a 1200€ anuals (no tots els anys ens la concedeixen).

Com ens comuniquem amb els socis i veïns i veïnes? 
Fem una publicació periòdica, que és el Butlletí amb periodicitat quadrimestral, tenim pàgina Web, malauradament no 
disposem habitualment d’una persona que gestioni xarxes. 

Quin son els objectius de l’avv Congrés Indians?
Els Objectius en son dos:

1.- Vetllar pel Barri Congrés Indians en tots els aspectes i vessants per aconseguir un barri habitable, segur i digne dels 
seus veïns i veïnes. En aquest sentit tenim engegat un nombre important de projectes pactats en menor o major part amb 
l’ajuntament del districte. En aquest sentit, i entre altres de menor vistositat, ara son:

•  Reforma integral de la plaça del Canòdrom
•  Construcció d’un nou CAP
•  Remodelació de dos carrers, Carrer Cardenal Tedeschini i Carrer can Ros
•  Arranjament de les places Dr. Modrego i Rom Cremat
•  Millora de la Mobilitat, BUS i METRO
•  Millora de l’Àrea Verda

Els treballs que de forma habitual i periòdica treballem ho fem amb:

• Reunions amb responsables de Neteja i Parcs i Jardins
• Reunions de seguretat amb GU i Mossos
• Reunions amb responsables de Salut
• Reunions amb l’equip de Govern del Districte.
• Reunions amb diferents comissions tècniques, (mobilitat, àrea verda, comerç, urbanisme, etc.)

2.- Gestionar el Centre cívic amb caràcter cívic i social. Som Gestors del Centre Cívic Can Clariana Cultural per un 
acord públic de Gestió entre l’Avv Congrés Indians i l’Ajuntament de Barcelona via districte de Sant Andreu mitjançant la 
signatura d’un conveni de quatre anys, en aquests moments amb caducitat del 31 de desembre de 2024.

Per aquesta Gestió hem treballat i presentat un Projecte públic de Gestió Cívica. Per desenvolupar aquest projecte 
contem amb cinc treballadores contractades per l’avv i amb un pressupost pactat amb el Districte per quatre anys. 
Cada any presentem memòria d’activitat que esmenta tot el treball dut a terme i auditoria dels diners emprats en el 
desenvolupament de l’activitat. Retem comtes del treball fet al govern del districte en una reunió que anomenem Consell 
d’Equipament. També us ho expliquem amb dues reunions anuals obertes al veïnat una a mig any i l’altra de balanç a 
finals de cada any.



Benvolgudes sòcies, benvolguts socis,

En aquestes breus línies vull fer esment de les nostres finalitats de caire mes 
social amb el veïnat i les entitats. Tenim una vocació vers els valors socials 
de convivència i democràcia, i  treballem amb la convicció que entre totes 
i tots hem de ser partícips actius del entorn social i públic. De fet, nosaltres 
mateixos som voluntaris de l’associació de veïns i veïnes i ratifiquem aquesta 
manera de fer societat. Interessar-nos i involucrar-nos en la vida del nostre 
barri ciutat i generar xarxes de col·laboracions ens fa ser mes forts i més vius.
Hem de cuidar-nos i afavorir la cura i el benestar social. Hi ha moltes entitats 
que treballen aquests aspectes i a nosaltres ens agrada participar d’elles i 
compartir projectes. 

Els valors de convivència són essencials per compartir i gaudir. I per això, la 
portada d’aquest número que amb poc diu molt. Estem cansats de veure 
com el barri es degrada amb actes incívics com cremar unes palmeres, deixar 
escombraries fora dels contenidor  i quan no toca, veure caques i brutícia 
pel terra, parterres i plantes trepitjades... quina tristor i quina ràbia al mateix 
temps sentim ...

Com veureu en les pàgines d’aquest butlletí, volem posar un accent a 
aquesta part social i de cura de tots plegats, amb iniciatives de caire divers i 
adreçat al conjunt de la població de Congrés Indians. Recolzem, participem 
i publiquem allò que dur al benestar de tothom.

La participació, la implicació i la dedicació és un be que hem de cuidar per 
fer possible i tirar endavant la multitud de projectes engegats, amb l’únic 
objectiu de millora constant per al nostre barri i ciutat.  I això, veí i veïna, és 
el que dona sentit al nostre treball des de l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Barri del Congrés i els Indians.

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  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.



Des de fa uns mesos, els Referents de Benestar Emocional 
i Comunitària (RBEC) formem part de l’equip dels CAP 
(Centres d’Atenció Primària) i ens estem incorporant de 
manera gradual a tot Catalunya. En línies generals, les 
nostres funcions son la promoció i prevenció del benestar 
emocional de la població, sobretot en aquells col·lectius 
més vulnerables. És una figura que enllaçarà tot allò que hi 
ha a la comunitat amb els/les professionals del CAP, així, 
tenint un bon coneixement de l’entorn i una coordinació 
amb els diferents actius de la zona, podrem apropar 
totes aquelles activitats a les persones ateses per tal de 
que se’n puguin beneficiar. Avui en dia l’enfoc de la salut 
cada vegada més considera no només els aspectes de la 
intervenció relacionats amb la persona, sinó també amb la 
comunitat.

Amb aquesta visió més comunitària cap a la persona atesa, 
es podrà afavorir el seu benestar i millora de salut en 
general i es facilitarà la inclusió social d’aquelles persones 
que han patit i pateixen aïllament, soledat i malestar. 
Serà generadora d’altres oportunitats i possibilitats a les 
persones tenint en compte els seus interessos, desitjos 
i valors, si treballem cap a una implementació de la 
Prescripció Social com una eina complementaria de salut 
més.

Una altra part important de la nostra tasca és conèixer la 
qualitat de vida que te la població atesa al CAP Cotxeres. 
El Diagnòstic de Salut Comunitària ABS Barcelona - 8J 
Cotxeres ,que es va realitzar al Novembre- 2017, ens 
conclou que “els col·lectius més vulnerables son les 
persones grans que viuen soles, infants i adolescents en 
situació de risc, sovint per la manca d’habilitats parentals i 
les dones en situació de precarietat i conciliació laboral, i 
risc de maltractament.”  

Es partirà d’aquesta diagnosi també per elaborar grups 
psicoeducatius de diverses temàtiques i així ampliar 
opcions que afavoreixin el benestar a la persona mitjançant 
intervencions grupals. Seran grups que es podran 
desenvolupar des del CAP amb diferents professionals o 
be amb altres professionals i entorns comunitaris.

La presència i participació en les taules de salut i taules de 
salut mental del nostre barri/districte també son una bona 
eina per poder estar en contacte i establir coordinació 
regular amb professionals dels diferents àmbits, amb 
entitats o serveis del territori ,creant així sinèrgies i 
contribuint a fer una bona xarxa comunitària.

Dintre del CAP aquesta figura també estarà en coordinació 
amb les professionals de salut mental referents del 
Programa de Suport a Primària, tant d’adults com d’infanto-
juvenil i també acompanyarà i participarà en el Programa 
Salut i Escola conjuntament amb infermeria.

Benestrar EMOCIONAL
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La FAVB reclama SET mesures immediates per 
MILLORAR l’Atenció Primària a la ciutat
Volem una sanitat pública i de qualitat. Per això no 
permetrem que continuï el desmantellament i la pèrdua 
de prestigi del sistema sanitari públic del què som titulars.

La pandèmia ha demostrat la necessitat d’un sistema 
sanitari fort, proper i al servei de la comunitat. Esperàvem 
un compromís efectiu dels responsables que aparentment 
es mostraven disposats a reforçar el sistema, “preocupats” 
pel deteriorament que detectaven. No ha estat així, la 
nova normalitat no preveu millorar res. La nova normalitat 
promou la desmotivació creixent dels professionals, un 
creixement molt important de les assegurances privades 
i que els usuaris abandonem la lluita, podríem dir quasi 
ancestral, per un sistema públic de salut de qualitat al què 
tenim dret i que no permetrem ens robin.

Els veïns i veïnes de Barcelona no ens quedarem com 
a espectadors davant l’enèsim intent de desmantellar 
el sistema sanitari públic. No consentirem que el 
responsable de Salut admeti que hi ha hagut un augment 
de l’assegurament privat, passant d’un 25% al 32% en 
els últims quatre anys a Catalunya, i no posi els mitjans 
necessaris per garantir que la població sigui atesa com es 
mereix, com és la seva obligació.

Davant dels problemes més greus detectats a l’Atenció 
Primària, exigim set mesures concretes que haurien de 
dur-se a terme de forma immediata:

Augment del pressupost

S’ha d’augmentar el pressupost destinat a sanitat, sobretot 
a l’Atenció Primària, amb un mínim del 25% del total 
que s’ha de dedicar a les activitats que li són pròpies, a 
l’atenció propera de la comunitat. Aquest pressupost, l’ha 
d’acompanyar un pla d´enfortiment i consolidació de l’AP 
amb criteris integradors per tal de poder revertir al màxim 
el fraccionament de serveis.

Increment de les plantilles

Increment de plantilles de totes les categories professionals 
per poder atendre la població assignada en tot el que 
especifica la cartera de serveis, incloent pediatria, atenció 
en el domicili i a les persones que viuen en residències, 
tant en moments puntuals com al final de la vida.

Millora de l’accessibilitat i presencialitat als centres

S’han reduït molt les visites presencials, que en molts centres 
no arriben al 50%. És necessari millorar l’accessibilitat 
i la presencialitat als centres d’Atenció Primària per 
permetre el desenvolupament de l’atenció comunitària i la 
prevenció. S’ha de restablir la relació professional-usuari. 

S’ha d’erradicar la imatge lamentable de les cues al carrer.

Ús racional de les noves tecnologies

S’està fent un ús excessiu d’atenció telefònica i telemàtica. 
Exigim es faci un ús racional de les noves tecnologies, 
utilitzant-les en casos puntuals, promocionant la relació 
personal i l’empatia usuaris-serveis. És imprescindible 
treballar per minimitzar l’escletxa digital que afecta els més 
vulnerables.

Garantir uns espais físics adequats per als centres

La majoria dels centres d’Atenció Primària de la ciutat no 
reuneixen les característiques físiques necessàries. S’han 
de garantir uns espais físics adequats a les necessitats. 
Cal la revisió de tots els centres, millorant els seus espais i 
accelerant la construcció de nous centres on hagin quedat 
obsolets o insuficients, planificant-los atenent les noves 
necessitats.

Acabar amb la fragmentació i la disgregació de serveis

S’ha d’acabar amb la fragmentació i disgregació de la 
cartera de serveis d’Atenció Primària (pediatria, ASSIR, 
PADES, EAR, ESIC, odontologia, podologia, etc.), que 
les fan poc accessibles. La fragmentació i les llistes 
d’espera per accedir a moltes especialitats promouen 
l’assegurament privat.

Creació de Consells de participació a tots els centres

És inajornable la creació de Consells de participació en tots 
els centres de salut per incidir i col·laborar en la millora del 
seu funcionament. L’Administració està negant als usuaris 
el dret a la participació en la governança dels centres.
Fem de nou una crida als veïns i veïnes de la ciutat per 
no permetre als teòrics gestors públics que fomentin 
empreses privades i per defensar un sistema públic de 
salut que ha de continuar servint per millorar la vida de les 
persones.

Comissió de Salut de la Favb.
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• Vols cuidar-te fent activitats en el teu barri?
• Ets una persona gran i vols conèixer quins serveis et 

poden ajudar a mantenir una vida autònoma?
• Saps quins recursos de suport a la criança tens més a 

prop?
• Vols compartir l’experiència de la criança amb altres 

famílies?
• Tens dubtes sobre els serveis i recursos d’atenció a la 

dependència?
• Saps com accedir als serveis d’atenció a la infància?
• T’agradaria participar en activitats i no tens temps?
• Vols saber com contractar una persona professional 

de la llar i de la cura? Si tu n’ets una, coneixes els teus 
drets?

VilaVeïna et pot ajudar. Acosta’t al teu 
espai VilaVeïna més proper, és gratuït!

Què és?

VilaVeïna és un servei gratuït de l’Ajuntament de Barcelona 
on informar-te dels recursos i serveis que tens més a prop 
per cuidar-te i cuidar a d’altres persones i on pots trobar 
activitats i diferents propostes que t’ajudin a viure millor.

Des de diferents espais a la ciutat, molt a prop teu, t’ajudem 
i orientem sobre quins d’aquests recursos et poden anar 
millor segons les teves necessitats.

A qui s’adreça?

A tota la ciutadania, però en especial a les persones que 
necessiten més acompanyament (infants i persones grans) 
i a les persones que les cuiden.

Què t’ofereix?

• Informació i atenció individual sobre els recursos i 
serveis més propers per millorar el benestar de les 
persones.

• Espai de trobada per a families i persones cuidadores: 
espai de joc, de relació, d’establiment de vincle i 
d’estada.

• Tallers, xerrades i altres activitats per millorar la salut, 
el benestar emocional, trobar-se millor amb una 
mateixa, espais de trobada i relació, etc.

• Grups de suport i acompanyament per a persones 
que es troben en una mateixa situació i que necessiten 
compartir vivències i superar malestars.

• Facilitació d’espais respir i de canguratge on les 
famílies o persones cuidadores puguin deixar ben 
ateses les persones que cuiden i així tenir temps per 
a elles.

• Assesorament legal i laboral per garantir als drets de 
les professionals de la llar i de les cures.

• Suport a projectes sobre com tenir cura d’altres 
persones de manera col·lectiva.

Casal de Barri Congrés-Indians (vv_congresindians@bcn.cat)

C. Manigua, 25-35   08027-Barcelona
Matins: Dilluns i dijous, de 9:30 a 13:30 hores
Tardes: Dimarts i dimecres, de 16:00 a 20:00 hores

VILAVEÏNA al nostre barri. CONEIX-LA

COMPTE AMB ELS FALSOS INSPECTORS DE GAS!
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L’arribada de persones nouvingudes no s’ha aturat. De fet, en 
l’actualitat, rebem més persones estrangeres (un 16,6% el 2020) que 
en anys anteriors, (un 13% d’immigrants l’any 2014). Actualment, al 
barri del Congrés i els Indians de 14.051 habitants empadronats, 
uns 2.500 habitants aproximadament, són estrangers, amb un saldo 
migratori positiu.

Pensant en aquestes persones migrades, al mig del barri, entre La 
Salle Congrés i l’Escola Arrels i al carrer Cardenal Tedeschini número 
72, es situa el centre Convivim de la Fundació Privada Viarany 
(FPV) de la Institució Teresiana. Aquest centre realitza diferents 
tipus d’acollida (soci personal, sociojurídica, sociolingüística) a les 
persones nouvingudes del districte de Sant Andreu. En aquest 
mateix centre, també s’implementa un projecte socioeducatiu per 
a joves emigrants sense referents familiars al país d’acollida, els mal 
anomenats MENA. El projecte es diu A temps!. Un servei, no només pensat pels joves immigrants tutelats i extutelats del 
barri, sinó pels de tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

El projecte es concreta en un acompanyament educatiu, formatiu i emocional per a adolescents de 16 a 18 anys, i joves 
extutelats fins als 19 anys, nouvinguts, sense referents familiars a Catalunya i amb dificultats d’accés al sistema educatiu 
formal per la seva edat, la seva situació legal i/o pel desconeixement de les llengües cooficials del país. El treball es duu 
a terme a partir de la formació en competències bàsiques (llengua catalana, llengua castellana i competència matemàtica 
bàsica) i transversals (descoberta i coneixement del país i de la cultura de la societat d’acollida, competències socials, 
incloent l’alfabetització digital, etc.). Es realitza un curs per cada trimestre “escolar”. Durant aquest es visiten diferents 
espais del barri (la peixateria, la biblioteca, la parròquia...) per tal de conèixer i desenvolupar-se en el nostre entorn més 
proper. Els joves finalitzen el curs amb competències comunicatives, socioculturals i matemàtiques mínimes per poder 
moure’s per l’AMB i desenvolupar-se com a nous ciutadans del país. Obtenen un certificat de participació i aprofitament 
del curs, juntament amb un currículum i se’ls inscriu en un curs de caràcter laboral ja que el principal motiu de deixar 
enrere els seus països d’origen és l’esperança de trobar feina, i enviar diners a la seva família.

I és que tot i que no ser un projecte pre-ocupacional ni de capacitació professional, s´ofereixen eines bàsiques que els 
facilitin poder accedir al mercat laboral en unes millors condicions. Per això es treballa de forma transversal l’orientació 
prelaboral: aprenen a fer un currículum, cartes de presentació per sol·licitar feina, accedir a un curs, “role playing” 
d’entrevistes de feina, etc. Tot plegat s’acompanya d’una atenció individualitzada a cada un dels nois per part d’una ex 
tècnica d’ocupació i llicenciada en Psicologia, així com d’un espai tutorial on es tracten les seves necessitats, dubtes i 
projeccions de futur.

L’any anterior es van atendre 23 joves, l’àmplia majoria dels quals van finalitzar el curs amb èxit i van ser matriculats a 
programes de formació i inserció, per continuar amb la seva formació. De fet, en un 
cas vam aconseguir-li la primera feina (professor d’àrab).

A més, aquest 2021 hem continuat consolidant la nostra presència i participació en el 
teixit associatiu del barri i de la ciutat. Hem assistit a reunions de la taula comunitària, 
hem assistit regularment a les reunions de la Coordinadora de la Llengua, hem 
participat de la plataforma d’entitats que treballen amb joves a Barcelona ( la Xarxa de 
Joves de Barcelona, Xbcn,  i del Canòdrom, i hem  col·laborat amb l’ACOF-Comissió 
de Formació per actualitzar el material didàctic. .També estem treballant amb Puente 
Creativo per oferir una formació complementària al curs de formació integral del 
projecte A temps! en matèria artística.

Possiblement molts dels lectors i lectores desconeixien aquest  projecte intercultural 
que té com a objectiu principal l’atenció a la persona en totes les seves dimensions 
i que ens recorda la situació dels països empobrits a través de l’esperança d’aquests 
joves per llaurar-se un futur millor al nostre país, a Catalunya.

Article: Joan G. Coordinador del projecte A temps! de la Fundació privada Viarany

Projecte A TEMPS!
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OBRES a la Linia 5 del METRO
Una part de les vies de l’L5 del metro de Barcelona es renovaran entre Setmana Santa i l’estiu. L’objectiu és canviar tres 

quilòmetres de vies entre les estacions de la Sagrera i Horta (en total, 12 km de rails). Amb aquesta actuació es vol posar 

fi també als problemes de vibracions que genera el pas dels combois. Tot plegat, suposarà una inversió de 15 M € i unes 

obres que es faran per Setmana Santa i també durant els mesos de juliol i agost.

L‘L5 és una de les més utilitzades del metro de Barcelona: porta el 26 % dels viatgers, segons dades de TMB. Per 

minimitzar-ne l’impacte en els usuaris, les obres es faran en dues fases. En la primera, coincidint amb la Setmana Santa, 

s’interromprà el pas de trens entre les estacions de Verdaguer i Virrei Amat. En la segona, al juliol, quedaran inoperatives 

les estacions compreses entre Congrés i Vilapicina, i a l’agost el tall s’allargarà fins a Horta.

La primera fase, del 9 al 18 d’Abril

La primera fase d’obres durarà 10 dies, del 9 al 18 d’abril, i concentrarà els treballs preparatoris per afrontar la segona 

fase. Es calcula que se’n veuran afectats 75.000 viatgers els dies laborables i 55.000 els festius. Durant aquests dies, es vol 

posar a punt l’estació de la Sagrera per tal que pugui funcionar a l’estiu, renovar dos trams de via (Verdaguer – Sagrada 

Família i la Sagrera – Congrés) i retirar els materials amb amiant que encara hi ha a l’estació de Maragall, entre altres 

actuacions.

Per fer el trajecte afectat, TMB recomana buscar alternatives a la mateixa xarxa de metro, que es reforçarà entre un 6 % 

i un 35 %, en funció de la línia i la franja horària. També hi haurà 30 busos llançadora amb què l’operador de transport 

preveu absorbir el 30 % del passatge. Els vehicles faran un recorregut semblant al metro, tot i que com que circularan en 

superfície el temps serà més llarg, d’uns 45 minuts entre Verdaguer i Vilapicina.

“L’obra deixarà la infraestructura en millors condicions. Durant els treballs, caldrà una 
adaptació que requerirà una mica més de temps i, per tant, una mica més de paciència. 
Però posarem tota la informació per explicar les alternatives”

Laia Bonet, presidenta de TMBW
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La segona fase, a l’estiu

La segona fase arrencarà el 9 de juliol i s’allargarà fins al 10 de setembre amb l’objectiu de renovar les vies entre Congrés 
i Horta. En aquest cas, els treballs es dividiran en dues parts. Del 9 de juliol al 7 d’agost, es quedaran sense servei quatre 
estacions: Congrés, Maragall, Virrei Amat i Vilapicina. D’aquesta manera, els combois arribaran fins a la Sagrera, per una 
banda, i fins a Horta, per l’altra.

Serà a partir del 8 d’agost que el tall afectarà una estació més i deixarà també sense servei la parada d’Horta. En aquest 
cas, també es recomana buscar rutes alternatives en metro i es preveuen reforços en hora punta del matí d’un 8 % al juliol 
i un 15 % a l’agost. Igualment, s’implantarà un servei de busos llançadora articulats: 19 durant el mes de juliol entre la 
Sagrera i Horta i 22 a l’agost, en aquest cas entre la Sagrera i el Carmel.

Menys vibracions i més freqüència de pas
Les vibracions es preveuen reduir canviant el suport de les vies: s’eliminaran les pedres de balast que hi ha a terra i 
es fixaran els rails directament sobre una base de formigó. Per fer-ho, s’hi instal·laran 20.000 fixacions antivibracions. 
D’aquesta manera, TMB preveu reduir el 45 % de les queixes per vibracions que tenen localitzades a la xarxa de metro.

Les vies que cal substituir daten del 1960 i, segons TMB, comporten una gran despesa de manteniment. Amb el canvi, 
l’operadora de transports vol que se’n pugui fer un manteniment més eficaç, minimitzar les incidències a l’L5 i preparar la 
línia perquè pugui absorbir més trens i freqüències més breus.
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Les ESCOLES i l’AMIANT al nostre barri 
Col·lectius familiars de diverses escoles de Barcelona s’han 
mobilitzat darrerament per demanar la retirada immediata 
de l’amiant dels centres escolars i el seu entorn. I raó no 
els en falta.

L’any 1977, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va 
classificar l’amiant com a substància cancerígena. El 2002 
es va prohibir a l’Estat espanyol. I diverses directives 
europees insten als seus membres a retirar-lo per l’alta 
incidència letal que comporta (vegeu l’annex: “Guia breu 
sobre l’amiant”).

Es calcula que els efectes nocius de l’amiant en la salut dels 
infants són cinc vegades superiors que en la gent adulta, 
donada la seva estructura pulmonar, l’acceleració de la 
seva respiració i que estan més exposats a la inhalació de 
fibres per la proximitat al sòl.

Tenint present que la latència de les malalties produïdes 
per la contaminació d’amiant és en alguns casos superior 
als trenta anys, ens preocupa molt que la presència 
d’aquest material en els entorns escolars posi en greu risc 
la salut dels nostres infants en l’actualitat i en el futur.

Davant aquesta situació, la Comissió contra l’Amiant de 
la Favb demanem que la Conselleria d’Educació de la 
Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci 
d’Educació de Barcelona facin pública la relació d’escoles 
amb presència d’amiant i que identifiquin els casos en 
què n’hi hagi en un radi de cent metres al voltant del 
centre escolar. També instem a planificar l’erradicació de 
l’amiant i programar-la fins a la retirada total amb criteris 
de priorització objectiva (estat de l’amiant i nombre de 
persones que potencialment hi estan en contacte).

Entrem ara en l’època de les portes obertes dels centres 
escolars per fer les preinscripcions. L’Administració s’ha 
d’avançar a les preguntes que les famílies faran sobre la 
presència d’amiant en les instal·lacions. Només amb una 
informació oficial acurada, acompanyada d’un pla de 
retirada, s’evitaran episodis d’alarma social i possibles 
estigmatitzacions dels centres afectats.

Des de la Comissió contra l’Amiant de la Favb demanem 
l’acceleració de la tramitació de la futura llei catalana per 
a l’erradicació de l’amiant. Però, per responsabilitat, això 
no impedeix que, mentrestant, l’Administració, que és 
coneixedora del consens científic sobre la perillositat del 
fibrociment, actuï ja amb decisió i celeritat. Ens hi juguem 
la futura salut dels ara infants.

Comissió contra l’Amiant de la Federació d’Associacions 
Veïnals de Barcelona (Favb). 
Barcelona, 9 de febrer del 2022

Què és l’amiant?
El fibrociment amb amiant és un material compost per 
un aglutinant (ciment) i amiant (conegut comunament 
com a uralita) i ha estat utilitzat en grans quantitats en 
la construcció fins al 2002, quan es va prohibir la seva 
utilització a Espanya.

Quines malalties pot ocasionar?
L’exposició a les fibres d’amiant pot afectar els pulmons i 
la pleura i provocar malalties com l’asbestosi i determinats 
tipus de càncer. L’Agència Internacional de Recerca 
sobre el Càncer (IARC, en anglès) ha classificat les fibres 
d’amiant com a carcinògenes del grup 1 (carcinògenes per 
als humans) i estableix que poden causar mesotelioma i 
càncers de pulmó, laringe i ovari.

Per què cal retirar-lo?
Els agents atmosfèrics actuen sobre els materials que 
conformen el fibrociment fent que el ciment perdi la seva 
capacitat aglutinadora i es produeixi una alliberació de 
fibres d’amiant al medi ambient. El fibrociment instal•lat 
a Espanya s’ha deteriorat i se situa en aquesta situació de 
“friable”, és a dir, en disposició de desprendre fibres que 
poden ser inhalades per les persones i produir malalties 
molt greus en l’aparell respiratori i d’altres que han 
estat diagnosticades pels metges. Cal recordar que no 
hi ha dosis mínimes perquè es pugui desenvolupar una 
d’aquestes malalties.

FAVB

Per la nostra part dir-vos que en tenim en una gran 
construcció  al mig de les escoles de la Salle i Arrels entre 
altres llocs del barri. Quan l’Ajuntament parla i proposa 
el projecte “protegim escoles” per la salut i seguretat 
dels nostres infants, potser hauria de començar per fer 
TREURE L’AMIANT de la teulada de l’església , abans de 
posar pintures, boles , bancs i jardineres al mig del carrer 
Can Ros. Cal ser coherents!

Avv Congrés Indians

 

ESCOLES
LLIURES
D’AMIANT
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RECUPERAR un espai DEGRADAT 
Com a molts llocs de Barcelona, el petit comerç ha sofert moltes davallades i en el  cas  del barri del Congres Indians 
i mes particularment al Congrés ha sofert una continua desertització del petit comerciant, cada vegada son mes les 
portes tancades i convertides en habitatge, no sempre en les millors condicions. El pas del temps ha portat a certs 
abandonaments de zones comercials, que encara que estan amagades molts encara recordem la seva esplendor.

Un d’aquests espais degradats pel pas del temps i l’abandonament dels propietaris s’ha fet palès en un interior d’illa entre 
els carrers de la Riera d’Horta i el carrer Felip II, aquest es el cas del que va ser el mercat del llavors barri del Congrés 
Eucarístic, conegut també com el “mercadillo”, abandonat fa molts anys. Des de l’Avv hem tractat amb el districte aquest 
tema de manera recurrent els últims 20 anys, ara però ja ha arribat a un punt que l’abandó i degradació és màxim i 
necessita una actuació.

La qualificació del espai malgrat està construït en la totalitat, és al 50% equipament i zona verda, això juntament amb 
una multi propietat del espai fa que no hi hagi cap interès per part de particulars ni de l’AJUNTAMENT per trobar-hi una 
solució.

Des de l’Avv hem demanat en aquests darrers anys que l’ajuntament se’n fes càrrec del espai per poder-lo recuperar, la 
resposta ha estat sempre la del poc interès, (“la multi propietat”, “no tenim diners”, “es difícil esbrinar qui se’n fa càrrec”, 
“no sabem a qui dirigir-nos”).

No es la solució, nosaltres SEGUIREM PERÒ INSISTINT en la voluntat que el districte se’n faci càrrec pel be de tots.

DEGRADAT!
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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

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
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INVERSIÓ PÚBLICA al barri Congrés Indians per al 2022
En aquesta pàgina tornem a posar damunt la taula el dèficit d’inversió al barri. Hem de lamentar que al nostre ara per 
ara la inversió per tercer any consecutiu es de ZERO euros. S’han endarrerit o desaparegut tots els projectes d’inversió 
any rere any i de moment només tenim promesa de projectes executius ben entrat l’any amb una execució d’aquests que 
no es clara i que s’endarrereix en el temps.

Per aquest motiu us traslladem les inversions aprovades al ple de desembre de 2021 amb el títol, Barcelona, al detall: 
les obres que es faran a la ciutat, que no deixa de assenyalar les preferències d’uns sobre altres.

Els comptes, de rècord, arriben als 3.406 M € i preveuen més de 750 milions en inversions per fer la superilla de l’Eixample, 
la reforma de la via Laietana o el tramvia de la Diagonal

Marc Garcia | Patrícia Álvarez  | dijous, 23 de desembre del 2021, a les 16.34
     
El pressupost 2022 de l’Ajuntament de Barcelona que s’ha aprovat en el ple de desembre torna a ser de rècord. Arriba 
als 3.406 M €, la xifra més alta fins ara, que creix un 4,7 % respecte dels comptes del 2021. Amb aquesta quantitat, es 
preveu una despesa corrent (per al funcionament de la ciutat) de 2.529 M €, i unes inversions (obra nova) de 753 M € per 
fer actuacions com la superilla de l’Eixample, la reforma de la via Laietana o el tramvia de la Diagonal.

Si s’hi afegeixen les inversions de les empreses municipals (B:SM i l’Institut Municipal d’Habitatge) la quantitat total per 
finançar obres noves és de 903 M €. Del total d’inversions, la transformació urbana s’emporta el pessic més elevat (200 
M €), seguida de l’habitatge (187,1 M €), el manteniment d’espais i vials (106 M €), la promoció econòmica (64 M €) i els 
equipaments (62,8 M €).

Les inversions més elevades:

• Programa Superilla Barcelona (20 M €). Inclou les obres de la superilla de l’Eixample, que han de començar el  
 juny del 2022, i les actuacions previstes al districte de Sant Martí.
• Reforma de la via Laietana (15,1 M €). Les obres està previst que comencin abans de l’estiu del 2022.
• Pressupostos participatius (13 M €). Per a l’execució dels projectes amb més suports en la votació popular.
• Connexió del tramvia per la Diagonal (9,5 M €). Primera fase per portar el Trambesòs de Glòries fins al passeig  
 de Sant Joan. Després de convocar el concurs, les obres estan pendents d’adjudicar-se.
• Reforma de mercats municipals: l’Abaceria Central (7,7 M €), el Mercat d’Horta (7,4 M €), el Mercat de Sant  
 Andreu (1,6 M €) i el Mercat de Montserrat (5,2 M €).
• Construcció de la biblioteca de Sarrià (7,9 M €).
• Ampliació de l’Hospital del Mar (7,7 M €).
• Centre Cívic i Espai Gent Gran Sagrada Família (6,1 M €). Obres de millora i rehabilitació.
• Pla de barris (6 M €): inversions en centres cívics, casals…
• Reforma de la Rambla (3 M €): durant el 2022 ha de començar la transformació del tram entre Santa Madrona 
 i Colom.
• Urbanització del Parc de les Glòries al sector tramvia (2,2 M €) i al sector túnel (1,8 M €) i redacció del projecte  
 urbanització Gran Via (560.000 €).
• Restauració de l’Hivernacle del Parc de la Ciutadella (2 M €).
• Urbanització de l’avinguda Meridiana (4,4 M €). Continuació de la reforma entre Mallorca i Las Navas de Tolosa.
• Centre d’estada limitada per a persones vulnerables (4,5 M €).

Fons Europeus i més deute i congelació de taxes i impostos.

Els comptes del 2022 creixen, en part, perquè s’han previst 153 M € dels fons Next Generation de la Unió Europea. A 
més, s’incrementarà el deute en 100 M € per finançar les inversions. Les previsions és tancar l’any amb un endeutament 
del 34 % respecte els ingressos corrents, per sota del topall del 75 % que permet la llei. En la despesa corrent, destaca la 
nova contracta de neteja (290 M €) o les transferències al transport públic metropolità (179 M €). Els serveis socials reben 
203 M €. El plenari també ha aprovat de forma definitiva les ordenances fiscals del 2022, que inclouen la congelació 
d’impostos i taxes municipals. Els bars i restaurants tindran per tercer any consecutiu una bonificació del 75 % en la taxa 
de terrasses. Com a novetat, s’ha inclòs una bonificació del 30 % en l’IBI als immobles d’ús industrial que instal·lin plaques 
solars. També tindran una rebaixa del 30 % en la taxa de residus els veïns amb porta a porta que reciclin més.

PLA DE BARRIS INVERSIONS



BREUS

14 NÚM. 54·  FEBRER 2022  ·

Reis 2022
Com cada any ses Magestats els reis d’Orient ens 
varen visitar al nostre barri de manera puntual per 
portar als nens i nenes del nostre barri la il·lusió i 
els presents que varen demanar. Estem contents de 
poder preparar aquesta rebuda any rere any i així 
gaudir de la seva presència.

Exposició Materials i 
Textures
Hem fet entrega dels diners recaptats en 
la venda del treball d’aquesta exposició a 
l’associació ARTENEA

Telefonia
Hauríem d’entendre 
que l’ajuntament ha de fer complir la normativa a les companyies 
de telèfons?. Les façanes amb aquest aspecte  son un atemptat al treball ben fet!

De la impossibilitat de mantenir uns escocells adequats i de la 
necessitat d’espai a la plaça de Can Clariana, farem una reforma de 
l’entorn tal com veieu en el dibuix, elevarem l’escocell i plantarem 
uns arbres resistents al clima i que facin molta ombra a l’estiu.

Els projectes son necessaris per adequar als usos de Can Clariana 
i els veïns i veïnes en general que en gaudiran, però també hem 
de ser curosos en el manteniment, no és un espai per a gossos 
ni incívics, és un espai per a les persones, grans i menudes. Fem 
barri entre tots.

Adequem els escocells i plantem nous arbres

JOSÉ ANTONIO MELERO LÓPEZ
NOU SERVEI JURÍDIC

Pels socis i socies de l’Associació de Veïns i Veïnes Congrés-Indians, 
un servei d’atenció jurídica en la qual hi ha una consulta gratuïta.
La visita es farà als locals de l’Associació de Veïns i Veïnes Congrés-
Indians.

Nota: Contacteu amb l’Associació de Veïns i Veïnes Congrés-Indians 
per assignar dia i hora.

Telèfon de contacte:  642  498 261



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

ESPLAI GENT GRAN L’ESPIGA

CASAL GENT GRAN LA PALMERA

CASAL GENT GRAN COTXERES

UNIÓ DE BOTIGUERS CONGRÉS-INDIANS

ASSOCIACIÓ DE FESTES INDIANS

COMISSIÓ DE FESTES DEL CONGRÉS

AJUNTAMENT DE BARCELONA (Gratuït)

CIVISME (Gratuït)

TMB Queixes (Gratuït)

GENERALITAT DE CATALUNYA

GUÀRDIA URBANA

BOMBERS  Des d’ara ..... 

EMERGÈNCIES

CAT SALUT RESPOIN

CITES DNI

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

INFÀNCIA RESPON

CIBERASSETJAMENT

93 763 72 99

93 351 39 53

93 256 60 69

93 446 29 50

93 243 89 89

93 435 23 09

93 291 90 00

93 489 30 00

93 340 88 80

93 256 29 59

93 408 06 67

93 352 82 06

93 351 67 55

93 352 18 16

615 48 67 65

666 62 78 18

646 56 05 53

010

900 226 226

900 011 149

012

112

061

060

016

116111

017

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.

Dos actes incívics i un de falta de respecte 
amb el paisatge urbà de l’entorn.
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Aquests tres últims números no deixen rastre a 
la factura, si a la memòria del mòbil.
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