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NOUS CONTENIDORS
Com no pot ser d’una altra manera des de l’avv estem fent un treball sobre la implantació dels nous contenidors
d’escombraries al nostre barri. Es ben sabut que l’ajuntament de Barcelona fa les coses sense consultar a les avv, i menys
aquelles coses / qüestions, que contracta i subcontracta amb diferents empreses com es el cas de la neteja. Veureu en
aquest butlletí i també a la nostra pàgina web www.avvcongresindians.com que tractem de manera acurada aquest tema.
Ara ens toca veure les ubicacions, (han canviat sensiblement), el posicionament, si n’hi ha suficients o be de quins en fa
falta mes i també qui els utilitza, (els comerços que tenen la seva pròpia recollida en contenidors propis), ancoratges a
terra, senyalització i accessibilitat per diferents persones, etc... Com podeu veure un “simple contenidor” pot tenir moltes
conseqüències en l’entorn i per les persones. No es poden fer accions en una ciutat nomes pensant en el fabricant,
el negoci, o en “sistemes perfectes” sense comptar amb els ciutadans abans d’implementar accions que els afecten.
I nosaltres representem al conjunt dels ciutadans d’aquest barri, per tant un cop tinguem aquest treball fet, donarem
trasllat al districte i l’empresa de neteja per trobar solucions a les anomalies ja detectades per nosaltres.
Tots i totes de vosaltres que ens vulgueu ajudar podeu posar els vostres comentaris en aquest tema al nostre correu.
aavvcongresindians@gmail.com amb el títol Nous Contenidors.

PLÀNOL DE SITUACIÓ DELS NOUS CONTENIDORS al CONGRÉS - INDIANS
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Benvolgudes sòcies, benvolguts socis,
En aquesta editorial vull parlar-vos en blanc i negre, m’explico.
Tenim un barri potent. Estem remuntant pel que fa a persones nouvingudes,
joves i amb mainada i, per tant, voldria pensar que mes veïnes i veïns
interessats en gaudir del barri on vivim. En pocs mesos tindrem una gran
plaça nova al canòdrom, ens renovaran les places de Rom Cremat i Dr.
Modrego, tindrem els primers jocs infantils inclusius als jardins Massana, tot
plegat en projecte i en marxa, en bon camí. Això forma part del blanc.
Lamentablement, també hem de parlar de la brutícia que depositen
constantment al carrer de manera indiscriminada i fora dels dies senyalats
per la recollida, d’uns parterres i places sense verd per una altra manera
d’incivisme. Hi ha molts, massa veïns i veïnes que només pensen per ells i
que la seva actitud ens costa diners, molts diners a tots, i tenir un barri brut
i deixat. Això forma part del negre.
No ens cansem des de l’associació de veïns i veïnes de treballar en aquesta
visió general del barri en tots els aspectes; en l’anterior butlletí us parlàvem
del què i com tenim cura de les persones, joves i grans. En aquest butlletí de
juny us parlem del nostre barri i els nostres projectes, els de tots i totes, i que
cada dia serà millor sempre i quan el cuidem. Us parlem en blanc i negre, en
positiu i negatiu, o si voleu us diem lo bonic que es i el que tenim per que el
veieu bé i ho pugueu dir a la gent que teniu al costat.
Nosaltres sols no podem fer del barri el que voldríem però JUNTS segur que
si. Cuidem i estimem el Congres- Indians!.
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pel E-mail: avvcongresindians@gmail, així
com presencialment en horari d’atenció
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COM I QUAN LLENÇAR LES ESCOMBRARIES?
Amb la implantació dels nous contenidors, s’han creat
illes de reciclatge on en un mateix punt tenim tots 5
contenidors per facilitar que cada residu vagi al contenidor
corresponent i no posar l’excusa de què un contenidor
concret està massa lluny.
A continuació, farem un petit repàs de quin residu va a
quin contenidor:
Contenidor verd: Podem llençar envasos i ampolles de
vidre, sense taps o xapes.
Contenidor groc: En aquest contenidor podem llençar
tota mena d’envasos de plàstic, llaunes, brics, xapes i
taps de metall, paper d’alumini, paper film, safates de
porexpan, etc.
Contenidor blau: Paper i cartró plegat. No podem ni
deixar una caixa sencera fora del contenidor ni llençar-la
sencera dins el contenidor, ho hem de PLEGAR per evitar
que amb 4 caixes el contenidor estigui desbordat i ple a
vessar.
Contenidor marró (orgànic): Els restes de menjar i de
jardineria van a aquest contenidor.
Contenidor gris (rebuig): Aquest és el contenidor o hem
de llençar tot el que no es pot reciclar.
Contenidor de piles/fluorescents: Hi ha moltes botigues,
sobretot supermercats, on hi ha contenidors específics per
piles o fluorescents, si no trobeu cap a prop de casa, al
Canòdrom - Ateneu d’innovació digital i democràtica en
trobareu un contenidor de piles o també dilluns matí a la
plaça del Congrés al punt verd mòbil.
Contenidor reciclatge de roba en bon i mal estat: Podem
llençar la roba en bon estat que serà reciclada i venuda
a botigues de segona mà i la roba inservible, la qual es
triturarà i es faran bobines industrials de producte tèxtil
per donar-li d’altres usos, per exemple draps industrials. A
la plaça del Congrés van posar no fa gaire un davant del
campanar, al mig de la plaça i és accessible les 24 hores.
La roba s’hi ha de dipositar en bosses i dins del contenidor,
no deixar-la fora.
Recollida comercial: Moltes botigues fan servir els
contenidors d’ús ciutadà per llençar les escombraries
pròpies del negoci, quan els comerços tenen un circuit
propi
de recollida de residus anomenat recollida
comercial. Us podeu informar més àmpliament a la web
de l’Ajuntament de Barcelona o trucant al 010.
Recollida de mobles i trastos vells: Tal com diu el nom,
és un servei per baixar al carrer i deixar-ho davant de la
porteria els mobles i trastos vells no reciclables en altres
contenidors (no serveix deixar caixes plenes de papers,
això ha d’anar al contenidor blau) Al nostre barri el dia de
recollida es EXCLUSIVAMENT EL DIJOUS.
És important no deixar cap bossa fora del contenidor
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perquè crea l’efecte d’imitació. Moltes vegades està tot
ple d’escombraries per fora i obre el contenidor i està
pràcticament buit.
També deixar matalassos, fustes, vidres i d’altres elements
entre contenidors (amb això millor baixar-ho dijous i
deixar-ho davant la porteria) el que provoquem és que
quan passa el camió i aixeca el contenidor caigui i quedi
situat sota el contenidor provocant fins que no passi una
brigada en un camió amb grua, aixequi el contenidor i ho
netegi, quedi tot ple de brutícia i degradació.
Bé, a veure si entre els nous contenidors, aquestes
petites idees i la col·laboració de totes les veïnes i veïns,
aconseguim tenir un barri net i endreçat!!!!
Amb la nova web cuidem.barcelona, ara és més
fàcil separar residus, doncs inclou un nou cercador que
informa a quina fracció pertany cada objecte i informa del
sistema de recollida i reciclatge. A més el nou cercador
aporta informació addicional sobre el tipus de residu que
es vol llençar i permet consultar el calendari de recollida
per zona, és a dir, saber quins dies i horaris es recullen els
residus inclosos en cada fracció segons l’adreça postal. Si
es vol obtenir mes informació, des de l’aplicació també es
pot consultar quins residus estan inclosos en les diferents
fraccions: orgànica, plàstic, vidre, paper i cartró, resta,
mobles i trastos i punts verds.
Entre altres també es poden comunicar incidències per
agilitzar-ne la resolució, per exemple, es pot avisar que
cal netejar millor un carrer concret, que hi ha mobles
abandonats o que és necessari buidar un contenidor ple.

Al Barri, TOTHOM HI POT POSAR EL
SEU GRA DE SORRA

GRAFITS, PINTADES, DUBTES I PREGUNTES
Barcelona contempla fins a penes de presó per frenar les pintades de carrer.
Lluitar contra la sensació d’impunitat. Aquest és l’objectiu, segons el tinent d’alcalde de Seguretat, Albert Batlle, de
la nova proposta presentada aquest dilluns dins del pla Cuidem Barcelona. I que té entre les prioritats acabar amb el
vandalisme que suposen les pintades a l’espai públic de la ciutat, que no només tenen un efecte negatiu en l’aspecte
que presenten els carrers i places sinó que a més degraden i danyen el patrimoni, sigui públic o privat i estigui o no
catalogat. L’ajuntament serà proactiu en les denúncies d’aquests comportaments i obrirà diligències penals, que poden
comportar penes de presó, en els casos més greus; si el dany és menor, seguirà amb el procediment administratiu que
suposa una multa d’entre 300 i 3.000 euros. Des de l’any 2018 se’n porten a terme una mitjana d’entre 150 i 200
a l’any. Batlle no ha donat xifres de diligències penals obertes, però sí que ha assegurat que se n’han portat a terme
algunes, sobretot les relacionades amb el vandalisme en el transport públic.
A més de l’amenaça de denúncia penal, el consistori augmentarà en 1,8 milions d’euros el pressupost de neteja de
pintades, un milió dels quals es destinarà a les que afectin edificis patrimonials. Així mateix es reforçarà la presència
de la Guàrdia Urbana a les zones on es concentren els grafitis, especialment a Ciutat Vella, Gràcia i Poble-sec. I es
compromet a netejar en un termini màxim de 48 hores els comerços que denunciïn al 010 la vandalització de les
persianes.
(text extret de l’Article de Natàlia Farré a “El Periódico” de data 13/06/22)
Anem pams: L’article 25 de la Normativa de l’Ajuntament diu que, a les instal·lacions fixes autoritzades a la via pública
com ara quioscos de diaris i revistes, quioscos de flors, cabines de l’Organització Nacional de Cecs d’Espanya, bústies de
correus, construccions per a serveis públics d’electricitat, semàfors o telefonia, assortidors de combustible, construccions
annexes als mercats i moltes altres que es puguin autoritzar, els titulars de les construccions fixes esmentades, les
mantindran, en tot moment, lliures de pintades i cartells.
L’article 41 de la Normativa de l’Ajuntament diu que, els paraments exteriors dels edificis s’han de mantenir nets,
sense pintades, grafitis, cartells, adhesius o elements similars.
Llegir aquesta notícia i aquests articles de la Normativa a l’avv ens suscita algunes preguntes i dubtes:
•
•
•
•

Estan fent tard a intentar posar solució al problema, si és que la proposta és una solució en el millor dels casos?
És discriminatori centrar-se en uns determinats barris quan els grafits de mal gust proliferen a tota la ciutat?, es
distingirà els artístics dels que no ho son? I s’ha d’incloure aquí el vandalisme al transport públic?
Si la presència de la Guàrdia Urbana es concentra als barris esmentats, que passarà amb la resta?
Al llarg dels temps, les empreses elèctriques o de telefonia, bancs, quioscos buits, etc. s’han molestat a complir
la normativa i netejar de grafits les seves construccions o elements situats a la via pública?. Essent aquesta neteja,
inexistent fins ara, s’ha de sufragar amb diners públics quan, segons la normativa, correspon als titulars de l’element
o la construcció permesa?

Com a exemple i sense anar més lluny, al nostre barri, a Felip II tocant Sant Pasqual Bailón, hi ha un local que va pertànyer
a la Caixa de Catalunya, que fa més de 20 anys potser que roman tancat i grafitejat en tota la seva extensió de façana.
Els buits que va obrir en façana per col·locar el caixer automàtic o la bústia o la caixa forta exterior mai s’han refet
restablint la façana original de l’edifici. S’ha produït la més mínima intervenció de l’Ajuntament per fer complir la seva
pròpia Normativa? O be la més mínima preocupació per
part del propietari?, en quines condicions estarà el seu
interior?, possiblement amb humitats, brutícia i alguna
que altra plaga.
Les botigues i comunitats de propietaris, segons l’article
41 son ells qui s’han de preocupar i ocupar de mantenir
nets, sense pintades ni grafits les persianes i façanes de
la seva pròpia finca. Es possible que hi hagi cansament
davant la inacció de l’ajuntament o desídia. Bé, ara ja
no hi ha cap excusa si, tal com diu el Sr. Albert Batlle, el
compromís del consistori és el de netejar en un termini
màxim de 48 hores els comerços que denunciïn al
010 la vandalització de les seves persianes. I de forma
gratuïta.

Al Barri entre totes ho fem tot............si
no hi ha silenci administratiu!
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DESATENCIÓ BANCÀRIA al barri Congrés Indians i què fer
Govern i banca van signat al passat mes de febrer el protocol per al
foment de la inclusió financera de gent gran, pel qual les entitats es
comprometen a prestar un millor servei a les persones grans, menys
digitalitzades o més vulnerables. La iniciativa sorgeix després de la
repercussió que ha tingut la campanya promoguda per Carlos Sanjuan
‘Soy mayor, no idiota’.
El sector farà un seguiment d’aquestes iniciatives cada sis mesos per
comprovar-ne l’eficàcia i, en cas contrari, posar en marxa noves mesures.
De moment, aquestes són les 10 mesures aprovades:
1.

Ampliació dels horaris d’atenció presencial que abasti com a mínim
de 9.00 hores a 14.00 hores per a serveis de caixa. Aquest servei es
proporcionarà en finestreta o caixer amb assistència personalitzada
dins de l’horari d’oficina. Disponibilitat de com a mínim una persona
per oficina per dur a terme aquestes funcions.
2. Tracte preferent a les persones grans a les sucursals, amb prioritat en
casos d’alta afluència de públic a les oficines. Establiment de canal
prioritari en l’assignació de torns per a l’atenció comercial dels més
grans de 65 anys i persones amb discapacitat i optimització dels
canals de gestió de cites prèvies.
3. Formació específica obligatòria al personal de la xarxa comercial en
les necessitats d’aquest col·lectiu, que permeti oferir una atenció
més ajustada al perfil de la gent gran. Seguiment i adequació
continuada del conjunt de mesures posades en marxa per a l’atenció
a clients sènior, identificant-ne les necessitats més freqüents i transmetent els missatges amb un llenguatge senzill i
adaptat a aquest segment.
4. Atenció telefònica preferent sense cost addicional o directa, mitjançant un interlocutor personal per als clients grans
o amb discapacitat.
5. Horari d’atenció telefònica mínim entre les 9.00 hi les 18.00 h per als clients a qui es prestin serveis sense oficina.
6. Garantia d’adaptabilitat, accessibilitat i senzillesa dels canals en funció del seu ús, posant a disposició d’aquests clients
versions amb llenguatge i vista simplificats, amb el menú de les operacions més freqüents del client o qualsevol altra
mesura de efecte semblant.
7. Reparació dels caixers fora de servei per assegurar el proveïment d’efectiu en un màxim de 2 dies laborals i informació
del caixer alternatiu més proper.
8. Oferiment als clients d’accions d’educació financera, digital i prevenció de fraus pel canal que resulti més adequat.
Reforçar l’educació financera, digital i de prevenció de fraus a aquest col·lectiu de clients, a través de tallers, seminaris
o eines similars, que facilitin l’accessibilitat dels canals a la gent gran o amb discapacitat.
9. Les entitats han de comunicar al col·lectiu de clients majors les mesures que adoptin per donar-los a conèixer les
millores posades a la seva disposició.
10. Ampliació de l’objecte de l’Observatori d’Inclusió Financera per fer un seguiment adequat de les mesures adoptades
per les entitats per a la prestació personalitzada dels serveis financers. L’Observatori ha de demanar de les entitats
les dades necessàries per elaborar un informe semestral de seguiment de les mesures adoptades. Aquest informe
serà publicat en un espai específic dins del web de l’Observatori i les dades utilitzades seran posades a disposició
del Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital.

Si consideres que a la teva oficina NO ES COMPLEIXEN els punts acordats
i que la DESATENCIÓ BANCÀRIA persisteix:
L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’OMIC – Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor –, ha implantat un telèfon
per atendre i assessorar casos de “desatenció bancària”, és a dir usuaris afectats per la reducció de caixers automàtics i
per la manca d’atenció presencial a algunes oficines bancàries.
Aquest servei està disponible per totes les persones residents a Barcelona, però està especialment dirigit a gent gran o
afectades per la bretxa digital amb més dificultats per accedir a la banca en línia.
L’horari d’aquest telèfon és de dilluns a divendres de 9 a 18 hores, informa sobre els drets dels usuaris i assessora com fer
una queixa o reclamació, sigui a l’entitat concreta o bé al Banc d’Espanya.
(Font: BTV)

93 402 75 94 Animeu-vos a fer-lo servir!!!
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El que ÉS BO per un col·lectiu NO HO ÉS per a un altre
Podem començar amb un “fins a 90 locals reconvertits en vivendes al nostre barri, i en el darrer any i mig en son mes
de 30” . Després, les conseqüents preguntes, es lògic matxucar el comerç i convertir el barri en dormitori?. Sabent que
la necessitat de vivenda a Barcelona és un tema cabdal i qui pot aconseguir un apartament entre 40 i 60 metres quadrats
que pot estar be per a joves, però no per a famílies, no podem entendre com en els locals buits del nostre barri no es pot
establir comerç de proximitat i si vivendes. Qui ho vigila o dona el vistiplau?
Diu un estudi (2022) de l’ajuntament encara com a document de treball: El barri del Congrés i els Indians presenta
un nombre elevat d’habitatge en planta baixa en relació a la resta de la ciutat. En el cas del Congrés Eucarístic, aquest
forma part del projecte inicial previst a la zona i es reparteix uniformement. Per altra banda, si analitzem les dades dels
expedients d’obra i canvi d’ús a habitatge en planta baixa, trobem que des de que consten registres s’han registrat 13
llicències dins l’àmbit del Congrés Eucarístic. En el mateix període, (1996-2022), en la totalitat del barri del Congrés i els
Indians, s’han registrat un total de 43 llicències. D’aquest total de peticions, algunes han estat denegades, desestimades
o caducades, restant només 37 en la totalitat del barri com concedides o amb l’expedient obert en l’actualitat. A més, cal
tenir en compte que el 21,62% de les peticions de canvi d’ús de local a habitatge del barri, des de que es tenen registres,
s’han produït els últims dos anys, fet que fa rellevant l’estudi d’aquesta tendència i la seva evolució.
Està clar que les xifres recollides en l’estudi i el treball fet per l’avv, no quadren, (ho podeu veure en la nostra web),
s’habiten locals per vivenda sense cèdula d’habitabilitat i amb unes llicències de reconversió fraudulentes; està clar que
n’hem de parlar i fer una acurada revisió del estudi, com dèiem i per ara document de treball. Nosaltres com associació
de veïns i veïnes volem anar mes enllà, donat que no és un tema nou però si que s’ha incrementat en aquest darrers dos
anys. Hem demanat reiteradament una moratòria en aquesta transformació dels locals en vivenda i una acurada revisió de
les llicencies donades i que es segueixen donant, ens consta que n’hi ha de ben demanades, d’altres en suspens sense
massa raó i d’altres fraudulentes.
Seqüència de fotos d’un local reconvertit, ja habitat i pendent de la cèdula d’habitabilitat:

1
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La plaça LLARGAMENT REIVINDICADA
Breu cronologia del treball de l’associació de veïns i veïnes del Congrés Indians envers el Canòdrom i els seus
equipaments.
El dia tres de maig vàrem assistir a la presentació del projecte executiu per l’arranjament de la plaça, son molts anys de
lluita fins arribar aquí.
Aquesta aventura començava el 23 de març de 2006 amb una carta dirigida al Districte per l’ús públic del espai canòdrom
(21.000metres quadrats en el seu conjunt, grades, plaça, pistes de tenis, plaça on hi ha ara l’EB, i terreny on hi ha ara la
petanca), signada aquesta per l’avv congrés indians i amb la reunió del 3 de maig del mateix any on es constituïa la taula
de treball (endavant TT), formada en aquell moment per 35 entitats del Barri. El 17 d’octubre de 2006 és feia la primera
reunió entre la TT i districte i on és va entregar una primera llista d’equipaments per a aquest espai. Acabava aquell any
amb la primera assemblea veïnal el 27 de novembre.
Abans de les eleccions del 2015, s’arriba a aquest acord amb el districte:
**Condicionament de la plaça del canòdrom mentre no es dugui a terme la urbanització de l’espai de manera definitiva.
És necessari el condicionament de la plaça del canòdrom per a un millor ús i no permetre la seva degradació. Volem
“endreçar” la plaça amb un ús més idoni que afavoreixi més rendiment social. La Taula de treball està d’acord en quant
a millorar la zona verda, ampliant els arbres i posant unes escales en la cantonada Can Ros- Pardo, instal·lació de bancs,
manteniment dels aparells de gimnàstica i posar un cartell amb instruccions d’itineraris d’ús.**
El 25 de novembre de 2020 es concreta el que ha de ser el projecte definitiu de la urbanització, amb un calendari concret
d’obres. La pandèmia ho estronca tot fins el dia 3 de maig de 2022 on es posa data de licitació d’obra pública per la
urbanització de la plaça de Canòdrom, ara si definitiva.
2.800 metres quadrats de verd, 190 arbres, jocs per a diverses edats, bancs, 400 metres quadrats d’espai per a esbarjo
de gossos, un àgora per a espectacles davant la grada.
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El gener de l’any vinent l’Ajuntament preveu que estaran instal·lades tres noves superàrees de joc, que s’afegiran a les
cinc que ja existeixen fins ara. Després d’aquestes, al llarg del 2023 se n’hi afegiran cinc més: al Parc del Canòdrom, al
Parc de la Colònia Castells, el Parc de Can Batlló i al Parc Central de la Marina del Prat Vermell. Un any després, el 2024,
el mapa es completarà amb la superàrea dels Jardins de Màlaga, que serà l’àrea de joc més gran de la ciutat, i la del Parc
de les Glòries, totes dues completament accessibles.
Trobareu la informació completa de la reurbanització de la plaça i entorns a la nostra web: www.avvcongresindians.com
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L’ARBRAT a la CIUTAT i al CONGRÉS INDIANS
Refrescar l’ambient i capturar partícules contaminants son alguns del avantatges que porta l’arbrat a la ciutat. Ara que per
fi es reorganitzarà la plaça del Canòdrom on hi haurà gairebé 200 arbres, cal que parlem dels beneficis d’aquests essers
vius cap als habitants de la ciutat i entendre que és un be a cuidar.
A Barcelona es poden trobar fins a 487 espècies d’arbres, segons consta a l’Atles de Biodiversitat de l’Ajuntament, però
als carrers de la ciutat només n’hi ha unes 170 i només una supera el 15%: el plàtan. Segons l’últim recompte municipal,
gairebé el 30% dels arbres que hi ha als carrers són plàtans (42.709 exemplars d’un total de 154.235 arbres). Aquí no es
tenen en compte els arbres de Collserola o els parcs, sinó només els que hi ha als carrers, normalment en un escocell.
L’Ajuntament de Barcelona vol que el plàtan no superi el 15% del total d’arbres de la ciutat el 2027, segons recull el Pla
director de l’arbrat 2017-2037, que busca augmentar la biodiversitat.
Reduir la proporció de plàtans (Platanus hispanica) vol dir treure’n exemplars i també augmentar la quantitat total
d’arbres a la ciutat. El total d’arbres que hi ha a Barcelona ha augmentat en 56.000 unitats des de l’any 2000.
L’arbrat viari és complex perquè hi ha molts criteris a tenir en compte, com el manteniment”, els arbres de fulla caduca,
per exemple, obliguen a escombrar molt, però a l’estiu donen ombra i a l’hivern deixen passar molta llum. Disminuir el
percentatge de plàtans permetrà augmentar la biodiversitat de l’arbrat. Més espècies aporten més beneficis, inclosa una
major resiliència davant d’una eventual plaga.
Els arbres als carrers tenen una presència i funció important a una ciutat densa com Barcelona, que té molt arbrat viari
comparat amb altres ciutats europees. La ràtio és de 120 arbres per cada 1.000 habitants i en altres ciutats europees
està entre els 60 i els 80.
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PAISATGE Urbà, LOCALS i Comunitats de PROPIETARIS
El paisatge urbà és un dels elements del medi ambient
urbà, sense oblidar el seu indefugible aspecte urbanístic,
amb necessitat de protecció per a garantir a tots els
habitants de la ciutat una adequada qualitat de vida. Per
això, el paisatge urbà constitueix un interès col·lectiu
i es una manifestació diferenciada del dret a gaudir del
paisatge urbà en perfecte equilibri com a patrimoni
comú. Són elements del paisatge urbà els espais públics,
les construccions (sobretot les que integren el patrimoni
cultural), els espais lliures d’edificació -edificables o noi l’espai aeri. Així, doncs, l’edifici on vivim forma part,
ineludiblement, del paisatge urbà del barri i de la ciutat.
L’Ordenança municipal regula el dret col·lectiu dels
ciutadans a gaudir d’un paisatge urbà harmònic, així com
també el dret individual a utilitzar-lo en el seu interès
sempre que la intensitat d’aquesta utilització no trenqui
l’harmonia o desfiguri les perspectives dels conjunts
urbans que integren la ciutat. Els veïns tenen el dret al
manteniment i a la millora dels nivells de qualitat del
paisatge urbà exigibles, d’acord amb els ordenaments
estatal i autonòmic vigents i aquesta ordenança. Al mateix
temps, tots el veïns tenen el deure de complir les normes
contingudes en aquesta Ordenança.
L’ús natural del paisatge és aquell en virtut del qual les
persones hi intervenen, en els termes previstos en aquesta
Ordenança, en el seu profit (funcional, estètic, econòmic,
etc.) sense causar distorsió en el dret col·lectiu a la
percepció d’un paisatge urbà harmònic que tenen els
altres ciutadans.
Es consideren agents potencialment contaminants del
paisatge urbà la publicitat en els edificis, les instal·lacions
tècniques de les construccions o de la resta d’elements del
paisatge urbà que hi poden incidir negativament, així com
també les alarmes, antenes, aparells d’aire condicionat,
captadors solars, tendals o qualsevol altra instal·lació.
Aquestes instal·lacions s’hauran d’ajustar a les normes
d’aquesta Ordenança i de l’Ordenança metropolitana
d’edificació que les regulen.
Després d’aquesta breu introducció i considerant la
preocupant proliferació de locals comercials convertits
en habitatge dins de l’entorn del nostre barri – uns 90
aproximadament – en què el tractament de les façanes i
tancaments s’han fet de qualsevol manera i, en la majoria
dels casos, sense cap respecte al propi edifici i al paisatge
urbà, volem incidir en qüestions legals que potser
alguns propietaris i comunitats de veïns ignoren però
que no per desconeixement els eximeix de complicitat i
responsabilitat.
FAÇANES: S’entén per façana el parament vertical d’un
edifici visible des de l’espai públic, amb tots els elements
arquitectònics que el constitueixen. Es a dir: la planta
baixa, les plantes pis i el coronament.
Els propietaris han de vetllar pel manteniment de la
composició arquitectònica de la façana. Les baranes,
persianes i tendals d’una mateixa unitat constructiva,
sigui en façana interior o exterior, han de mantenir
l’homogeneïtat prevista en el projecte constructiu
d’origen o acordada per la propietat o comunitat de
propietaris, sempre respectant el paisatge urbà de
l’entorn. L’exigència d’homogeneïtat afecta tant el
cromatisme com el material, les textures i la morfologia

dels elements, quedant prohibida l’alteració d’aquesta
composició arquitectònica i no es poden col·locar
instal·lacions o conduccions sobre les façanes, tret de
les expressament autoritzades -instal·lacions bàsiques de
servei, telefonia, electricitat i gas-, i amb les condicions i
en els àmbits permesos, de manera que l’impacte visual
sigui minimitzat.
L’incompliment de la normativa implicarà la restitució
de l’ordre alterat i significara la recuperació de tots els
elements arquitectònics, decoratius i cromàtics originaris
de l’edifici.
MANTENIMENT DE LE FAÇANES: És obligatori el
manteniment permanent i continuat de tots els elements
presents a les façanes dels edificis per part dels seus
usuaris, sense perjudici de l’obligació dels propietaris de
mantenir l’immoble en condicions de seguretat, salubritat
i ornament públic.
Els elements arquitectònics de suport -paraments,
ornaments, emmarcaments, cornises, balcons terrasses,
baranes, etc. s’han de mantenir nets i constructivament
sans, sense pintades, grafits, cartells, adhesius o elements
similars, ni tampoc elements obsolets.
En el cas que hi hagi sobre la façana conductes o
instal·lacions, com per exemple cables de subministrament
de serveis (telèfon, enllumenat, gas, etc.) que per la
seva situació o manca de manteniment o endreçament
perjudiquin la percepció de la façana, aquests elements
seran eliminats o reconduïts amb la col·laboració de les
companyes responsables de les diferents instal·lacions.
Qualsevol projecte d’intervenció a la façana inclou la
previsió de la naturalesa, qualitat i color o colors dels
materials que s’hi utilitzaran, quedant especialment
prohibides les actuacions parcials que alterin les façanes
amb aplacats i afegits aliens a l’arquitectura de l’edifici i
que no respectin, íntegrament, els atributs formals i les
qualitats de l’edifici.
En el cas de les instal·lacions d’aire condicionat en façana,
en principi haurien de situar-se en els terrats, sense que
siguin perceptibles des de la via pública. No obstant,
en el cas d’un local en planta baixa haurà d’atenir-se
als següent criteri: L’aparell de sortida a l’exterior de la
instal·lació s’integrarà en la fusteria, sense sobresortir del
seu pla vertical, i s’adaptarà al seu disseny, material i color
mitjançant reixes i similars. En cap cas, no serà autoritzable
la perforació de la façana per a la col·locació d’aquests
aparells o conductes, ni adossar-los-hi i les reixes de
ventilació hauran de situar-se dins els buits arquitectònics
en planta baixa.
En el cas de la fusteria, tancaments, reixes, persianes
i cancells d’un local en planta baixa, s’ha d’intentar
conservar-los quan siguin originaris. No obstant, si s’han
de substituir, s’ha de tenir en compte que la fusteria i
tancaments de tota la planta baixa d’un mateix edifici han
de ser homogenis i s’ha de respectar el seu cromatisme
d’origen ja que constitueixen ús natural del paisatge urbà.
RESPONSABILITAT: En l’incompliment de les normes de
l’Ordenança Municipal, són responsables de les infraccions
previstes en aquesta Ordenança: En cas d’obres, el
propietari, el constructor i el tècnic facultatiu. En cas
de defectes de conservació o adaptació, el propietari
de l’immoble. En els edificis en règim en propietat
horitzontal, la comunitat de propietaris.
HEM DE SER-NE CONSCIENTS!
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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
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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

VIGILA que arriba l’ESTIU !!!

Augmenten les estafes amb el «llaç libanès»: com et pots protegir?
Els lladres roben sense que els usuaris se n’adonin mentre treuen diners del caixer
Quan fas anar un caixer per treure diners, no et descuidis i sigues prudent, fes-ho acompanyat.
Els lladres aprofiten l’arribada de l’estiu per estafar tant com poden la ciutadania. Més enllà de les ja conegudes estafes
tecnològiques - com el phishing (1) o el vishing (2) -, els delinqüents segueixen utilitzant mètodes tradicionals, com el
“llaç libanès”.
(1) El phishing és un mètode per enganyar-lo i fer que comparteixi contrasenyes, números de targeta de crèdit, i una altra informació
confidencial fent-se passar per una institució de confiança en un missatge de correu electrònic o trucada telefònica.
(2) El vishing és un mètode que persegueix aconseguir el mateix que el phishing, però que utilitza la veu mitjançant trucades al mòbil
d’un usuari.
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BREUS
REVETLLA 2022

Com cada Sant Joan, els petards van ser
els protagonistes i la plaça del Congrés
no va ser una excepció i enguany, la
Congregació Diabòlica del Congrés hem
tornat a sortir al carrer per celebrar amb
el barri el solstici d’estiu.
Després d’un bon temps sense poder
gaudir d’aquesta festa tal i com fèiem
abans de la pandèmia, la revetlla va
començar a la tarda amb una activitat
conduïda per AREP en què les persones
del barri van poder cremar prejudicis i
tot allò que no agrada fent un dibuix o
una frase en un paper que després es va
poder cremar a la foguera. Poc després,
la Colla ens vam afegir fent activitats per
infants: xapes, photocall, memory i puzzle
gegant. Cap al vespre, a l’esplanada
de l’església, va començar el correfoc
on veïns i veïnes van tenir l’oportunitat
de ficar-se sota les espurnes per ballar
amb els diables i les diablesses. Un
cop acabat es va realitzar l’encesa de la
foguera al bell mig de la plaça que va ser
el toc d’inici del sopar amb botifarrada
popular. Per continuar amb la revetlla
vam tenir l’actuació del Dj Trabubu que
ens va acompanyar amb música fins a la
matinada.
Com a Colla estem molt contentes
d’haver pogut organitzar un any més la
festa tot i les dificultats que ens trobem,
a vegades, per dur a terme aquests tipus
d’activitats. Així mateix, volem agrair la
col·laboració d’AREP i la Comissió de
Festes del Congrés que ens han donat
un cop de mà per fer la festa més gran i
més participativa.
La Congregació Diabòlica del Congrés
la formem veïns i veïnes del barri que
ens agrada el món de la cultura popular
del foc i durant els darrers 10 anys hem
treballat de manera altruista per aproparla al barri.

Un fet que es repeteix
en molts llocs del
nostre
barri,
beure
alcohol a la via pública,
llençar bosses, papers,
ampolles i llaunes a
terra en comptes de
fer-ho a les papereres,
(normalment molt a
prop). No ajuda a la Si t’agrada el món del foc o tens
curiositat pel nostre projecte, no dubtis
convivència ni a tenir un en contactar-nos.
barri net.
Congregació Diabòlica del Congrés
Carolina Ruiz
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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

ACTITUDS QUE NO AJUDEN

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

Sobre L’Article
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}
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112

CAT SALUT RESPOIN

061

CITES DNI

060

VIOLÈNCIA DE GÈNERE

016

INFÀNCIA RESPON

116111

CIBERASSETJAMENT

017

PREVENCIÓ DEL SUICIDI

024

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

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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