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NÚM. 57·  FEBRER 2023  ·2

Projecte de REGENERACIÓ ENERGÈTICA i BALCONS
per l’illa dels JARDINS MASSANA

Per fi, desprès de mes d’un any de 
converses, projectes, requeriments 
i estudis, podem dir que aquest 
IMPORTANT PROJECTE per al barri del 
Congrés Indians és al punt de partida. 
El passat dimecres 8 de febrer, a les 
instal·lacions del Canòdrom, es va fer 
la informació de l’estat del projecte i 
com es desenvoluparien els propers 
passos d’aquest projecte a tots els veïns 
i veïnes de l’illa Massana que hi varen 
voler assistir . Aquest és un projecte 
que venim anunciant des que alguns 
veïns i veïnes, desprès dels tancaments 
de la pandèmia Covid19, vàren veure 
la necessitat de poder tenir un balcó a 
casa seva.

En que consisteix aquest projecte? Doncs en la Rehabilitació energètica (mínim 45% d’estalvi). Reparació de deficiències 
com ara, humitats de baixos, filtracions d’aigua, problemes estructurals, etc. Tot el que seria necessari per passar la 
inspecció tècnica dels edificis. Posar Balcons. Millora de l’accessibilitat, (ascensors els que no en tinguin). Plaques solars 
(opcional).

Que ha fet l’ajuntament fins ara? Validar el projecte amb l’Institut Municipal de Paisatge Urbà; aprovar el projecte al 
consell de l’Institut Municipal d’Urbanisme. Definició del Congrés com a zona especial d’actuació per poder atorgar 
fons Nex Generation a nivell de barri (que representen subvencions mes altes per a particulars). Aprovar un Document 
de Criteris d’actuació a l’Illa Massana. Aprovar un Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) per poder posar balcons sense 
considerar un increment de la superfície construïda. 

Com quedarien els balcons? Doncs de costat a costat i amb accés pel menjador.

Com es pagaria aquest projecte?

Costos Origen Quantitat

Rehabilitació Energètica • Fons Europeus
• Propietari

65% fins a un màxim de aproximadament 14.000€
35% a pagar:
• De cop
• En quotes de +/- 100€ al mes fins un máxim de 15 anys, sense 

interessos.
• 0€ inscrivint una càrrega al Registre de la Propietat, que es paga 

al vendre el pis o al cap de 30 anys.

Estructura i Balcons • Ajuntament
• Propietari

+/- 30%
70% (a pagar de cop, mensualment o bé passats 30 anys)

Accessibilitat i altres • Fons Ajuntament
• Propietari

+/- 30%
70% (a pagar de cop, mensualment o bé passats 30 anys)

Que és farà des d’ara endavant?

1. L’equip de Regeneració Urbana de l’Ajuntament enviarà un equip dinamitzador a les comunitats per explicar el 
projecte, resoldre dubtes i acompanyar als propietaris.

2. Convocarà reunió d’escala per votar si autoritzem a l’Ajuntament a inspeccionar les vivendes una a una. (no tindrà cap 
cost i servirà per identificar deficiències), també per elaborar un projecte i definir un cost.

3. Quan es te, l’Ajuntament és present a la reunió per a resoldre dubtes el cost es fa un altra reunió i es vota si es vol 
continuar. (l’Ajuntament hi és present per si hi ha dubtes). La votació aprova per majoria dels assistents i en cas de 
sortir positiu l’acord és vinculant per a tots els propietaris de la comunitat, estiguin a favor o en contra. El projecte 
surt a concurs i el cost real acaba essent menor.

4. L’Ajuntament és fa càrrec de tot, (control de l’obra i constructors, gestió de les subvencions, avançament de costos, 
etc.)

5. Els propietaris pagaran 45€ de cada 100€ i en les condicions descrites.



Benvolguts socis i sòcies,

Aquesta editorial es especial per mi per que és l’última que escric. Porto 
al capdavant de l ‘avv 20 anys i ja ha arribat l’hora de passar el relleu. Ja 
he fet la meva feina: 20 anys en el  moviment veïnal amb moltes lluites, la 
majoria aconseguides i d’altres no molt al meu pesar.  Al 2003, vam reactivar 
l’associació de veïns com entitat veïnal, i fa cinc anys vam inaugurar Can 
Clariana, un centre cultural que ens enforteix com barri i el qual gestionem  
des de l’associació de veïnes i veïns amb els valors de la gestió ciutadana. 

Ha estat una feina molt bonica i constructiva, sobretot per totes les 
persones que he conegut i m’han acompanyat en aquests anys (mil gracies!) 
i per tot lo que hem aconseguit pel nostre barri.  He aprés molt,  poder 
participar i construir projectes que han fet el nostre barri el que és, m’omple 
satisfactòriament.  Però també he de dir que es un voluntariat al qual 
dediques moltes hores personals i molta energia.  Desprès d’aquests anys ja 
estic cansada i, en moltes ocasions decebuda. 

Per una banda, els temps han canviat i les persones vivim ara en un dia a dia 
de vertigen on els interessos col·lectius passen a un segon pla.  Per altra, la 
gestió i organització  municipal es espessa,  gens àgil poc accessible gasta 
molta energia i temps. Per tot plegat, l’associació de veïns necessita gent 
jove amb noves energies i nous procediments de treball, i fins i tot amb una 
nova manera d’entendre el moviment veïnal.   

Esperem que així sigui amb el nou equip. Ara tenim una entitat i un centre 
cultural forts amb molts projectes de futur que cal lluitar encara i  ens 
necessiten a totes i tots. Continueu amb   un nou equip de persones al 
capdavant, jo  ho faré com a sòcia per que m’estimo el Congres- Indians i 
Barcelona, i entre tots i totes el seguirem construint.
 
Gràcies a tots i gràcies a totes que ens heu donat suport durant tants anys! 
Ens  veiem pel barri!

 Betlem Ayúcar
Presidenta de l’AVV Congrés – Indians

Entitat per la Gestió Cívica Ciutadana de Can Clariana Cultural
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        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

       avvcongresindians

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 
pel E-mail: avvcongresindians@gmail, així 
com presencialment en horari d’atenció 
al soci, on podreu signar el consentiment.



Amiant a l’ambient, un risc real de patir càncer
“Gent que no ha nascut morirà per no haver actuat”
Els experts alerten que estan creixent els casos de càncer 
de pleura causats per contaminació ambiental d’amiant.  
               Guillem Martínez   

Al nostre barri hi ha grans superfícies de teulades, unes 
mes amagades que altres a tocar de vivendes i escoles, 
que acumulen desenes de metres quadrats de fibrociment 
que es va degradant dia a dia, aquestes superfícies hi son 
de fa mes de 50 anys. En algunes teulades, la degradació 
és evident. El barri ha de prendre consciencia del perill que 
suposa. I el que passa aquí es reprodueix arreu de la ciutat. 
Ja en alguns barris els seus veïns i veïnes s’organitzen al 
voltant de l’avv per combatre aquest perill. Què volem fer 
al Congrés Indians?? Cal que ens organitzem!!

El problema de tot aquest fibrociment, alerten els experts, 
és que fa temps que va superar la seva vida útil i s’està 
fent malbé. Això vol dir que està alliberant fibres d’amiant 
a l’ambient.

Les malalties de l’amiant: Com afecta a la salut?
Teulades d’amiant degradades
Risc de patir un mesotelioma i amb una mortalitat 
de gairabé un 100 %
Qui les respiri, alerten els principals experts en amiant, 
s’exposen al risc de patir un mesotelioma, un càncer de 
pleura amb una mortalitat de gairebé el 100 %, que només 
pot ser provocat per la inhalació de fibres d’aquest material. 
I ja fa temps, afegeixen, que no només emmalalteixen els 
que manipulen amiant en l’àmbit laboral.

Quan analitzes la font d’exposició de les persones que 
pateixen mesotelioma veus que els que tenen un origen 
laboral es mantenen estables, mentre que augmenten els 
casos per contaminació ambiental”

Josep Tarrés, pneumòleg i doctor en medicina

Es doblen les morts per mesotelioma
“Tota la societat està exposada a l’amiant, el perill és real”, 
explica el pneumòleg i doctor en medicina Josep Tarrés,
un dels principals experts en amiant i les seves 
conseqüències per a la salut. “Ho demostra que estiguin 
havent casos de càncer per amiant a dia d’avui quan les 
fàbriques fa temps que es van tancar”, afegeix. I concreta, 
basant-se en els nombrosos estudis que ha dut a terme: 
“Quan analitzes la font d’exposició de les persones que 
pateixen mesotelioma veus que els que tenen un origen 
laboral es mantenen estables, mentre que augmenten els 
casos per contaminació ambiental.”

La petjada de l’amiant
L’amiant ha estat un material utilitzat abastament des 
de principis del segle XX sobretot per la indústria de la 
construcció. Però a partir dels anys setanta van començar a 
fer-se públics estudis científics sobre els seus efectes sobre 
la salut. L’any 1978 el Parlament Europeu va declarar-lo 
substància cancerígena però fins al 2002 no es va prohibir 
a Espanya. Avui en dia, continua ben present en multitud 
d’edificis del nostre entorn i, cada vegada més, la població 
s’organitza per exigir a les administracions que eradiquin 
l’amiant del territori català.

Les malalties de l’amiant: Com afecta a la salut?
“La petjada de l’amiant’ detalla fins a quin punt es va fer 
servir al nostre país aquest material cancerigen el segle 
passat i quines són les seves propietats. També s’hi 
entrevisten advocats que porten els casos de treballadors 
que han emmalaltit, o fins i tot mort, per haver-se exposat a 
les fibres d’amiant. Es dona veu a l’Associació de Víctimes 
Afectades per l’Amiant a Catalunya, que lluita perquè les 
empreses i administracions es responsabilitzin dels danys 
causats. Per últim, un dels principals experts sobre aquest 
mineral del nostre país, el pneumòleg Josep Tarrés, 
explica quines són les patologies que poden causar les 
seves fibres.

Les xifres recollides per Tarrés ho demostren. Si fa més de 
dues dècades a Espanya hi havia 4,2 morts de mesotelioma 
per cada milió d’habitants, el 2020 van ser més del doble: 
10,2. Per això reclama a les administracions que treballin 
per erradicar-la urgentment. “Si no es fa així, gent que 
encara no ha nascut morirà per la negligència de no 
haver actuat de forma preventiva.”

La petjada de l’AMIANT
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Teulada de Sant Pius X entre dos escoles

Teulada del garatge Cienfuegos a sobre de les vivendes

Teulada de la benzinera-garatge a Felip II

Teulada al pati interior d’Alexandre Galí,
Pto. Príncipe, Garcilaso i Francesc Tàrrega
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S’han de PROTEGIR LES ESCOLES de tots els barris per IGUAL?
Com a veí us proposo les reflexions següents: El 18 de setembre de l’any passat el Periódico de Catalunya publicava l’article 
“Escoles amb entorns que fomenten la convivència” referint-se al projecte “Protegim les escoles” de l’Ajuntament i, 
concretament a una escola del nostre barri.

Cal dir-li al diari i a l’Ajuntament que, com a element propagandístic i populista, probablement l’article resulta fantàstic i 
convincent. Ara bé, per ser justos, també cal puntualitzar que omet moltes realitats  que no son precisament del gust del 
veïnat, i que no s’ajusten a les necessitats que des de l’Ajuntament es pretén fer veure que existeixen. No tot és tan idíl·lic 
i meravellós com volen fer veure a l’article, tant per part del director de l’escola com del propi Consistori.

Gràcies a la iniciativa municipal i a l’urbanisme tàctic de la senyora Janet Sanz, el carrer Acàcies s’ha convertit en un 
laberint circulatori. Des de la implantació de la pacificació en aquest carrer, que era l’enllaç més directe i curt del barri del 
Congrés amb el passeig Maragall, ja fa temps que s’ha de donar una volta important fins a sortir del barri cap al Passeig 
Maragall , Acàcies, era un carrer d’una sola direcció i ara, en canvi, té tres direccions que son un galimaties per qui no és 
del barri i desconeix el laberint actual i propicia que algus usuaris ho facin en contra direcció, especialment les motos.

Diuen que: “ha facilitat que l’entorn del centre s’ompli de vida i que les famílies i alumnes poden relacionar-se a la 
porta de l’escola i quedar-se a jugar als voltants”. Fa bé l’autor de l’article en utilitzar la paraula “poden” perquè, en 
realitat, poder fer no significa que es faci.  Els familiars fan exactament el mateix que feien abans de la implantació del 
projecte i n’hi ha  que és relacionen i altres que no, que recullen al nen o la nena i marxen per diferents motius, el que és 
segur és que ningú fa pícnics ni festes d’aniversari en aquest lloc.

També s’escriu que el projecte van tenir una taula de treball on hi eren representants dels diferents centres educatius i 
dels tècnics del districte. Però ... I els veïns? I l’associació de veïns i veïnes del Congrés Indians? Van ser convidats? 
Crec que NO. Potser no interessava tot i la modificació substancial pel que fa al barri..

Per cert, això de que la “pacificació exprés” està funcionant molt entre els usuaris de l’escola i els veïns, d’on ho han tret? 
A quants veïns li han demanat la seva opinió? Ho comento bàsicament perquè, a part de  l’afa i direcció del col·legi  que 
estaran encantats,  probablement alguna opinió del veïnat serà força dissident del que s’escriu en aquest article encara 
que sigui per la dificultat per arribar a la seva llar i la quantitat de places d’aparcament suprimides a la zona,  .

A part del carrer Acàcies diu l’article que als dos carrers restants el trànsit ha seguit, però amb elements dissuasius per 
reduir la velocitat i la quantitat de vehicles. Bé, al carrer Garcilaso si que hi ha circulació – convertit en un carrer d’enllaç i 
incrementada per la volta que cal fer ara al haver suprimit el pas del carrer Acàcies – . Tot això contrasta amb  l’ espai 
habilitat davant l’escola bressol i l’altra entrada a l’escola Ferran i Clua, aixecant l’alçada de la vorera, tot just davant de 
una porta d’accés al pati de l’escola,  d’uns dos metres i mig d’amplada per quinze metres de llargària, amb una tanca 
perimetral (barana de metall, algunes tanques de plàstic i contenidors) com a única protecció en un carrer, aquest sí, de 
molta circulació.

L’altre carrer, Manigua, té unes voreres amples de uns quatre metres i mig, una llargària de uns vuitanta metres (escola, 
institut, més casal del barri),  àrea verda d’aparcament i una circulació més aviat ínfima. Per espai, la socialització aquí 
no té cap problema i la seguretat tampoc, així que si del que es tractava era de convidar a les persones a relacionar-se 
a l’entrada i sortida de l’escola  tant en aquest carrer com al passatge de Salvador Riera ho tenien assegurat abans de 
l’invent de l’Ajuntament. El guany que, diuen, suposa pels nens nenes i families de les escoles i els veïns i veïnes  ja el 
tenien abans sobradament.

El director, que no viu al barri, diu: «Les actuacions fetes encara tenen marge de millora. Es podria acabar de pacificar 
tot l’espai per aprofitar-lo més, o bé afegir més elements dissuasius per als vehicles motoritzats». Senyor Director, 
que no en té prou encara?  Potser vol fer la vida difícil als que hi vivim, oi?

Finalment, comentar que l’impuls municipal de “Protegim les escoles” hauria de considerar que no totes les escoles son 
iguals i que no tots els carrers i barris son idèntics. Així doncs  cal a dir que amb la seva actuació condemnen les 24 hores 
els carrers i la circulació de tot un barri com a cost a pagar per uns pocs, poquíssims minuts d’ús en les entrades i sortides 
de les escoles. Com a prova irrefutable la de l’espai que va destinar-se a l’escola Timbaler del Bruc (Riera d’Horta/Arnau 
d’Oms), per exemple, que des de que van implantar-ho MAI ha estat ocupada ni per pares ni per nens, MAI. Hi dono fe.

A més, el barri de Congrés Indians, afortunadament, exceptuant dos o tres carrers principals, és un barri molt tranquil on 
la circulació motoritzada és més aviat poca i, per tant, tant la contaminació acústica com l’emissió de CO2 són escasses.
Així doncs, potser ni és tan urgent ni és tan necessari fer aquestes actuacions i despeses.  En aquest barri hi ha altres 
prioritats mes urgents de les que no s’en vol parlar. 

Passarà igual amb el pla existent per a l’escola Arrels i la Salle?
Ferran Sierra (veí del barri)
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Sobre la Proposta de Pacificació per l’escola Arrels i La Salle
En aquesta proposta, recolzada i aprovada per l’Ajuntament i l’Escola, es parla de “reduir el perill d’accident, 
atropellament i de que es reduiria substancialment la contaminació”. També de “reduir velocitat i circulació”. 

Resideixo al barri i passejo per ell tots els dies. He  posat especial atenció a la zona destinada a realitzar la inversió de la 
proposta i l’he visitat a diferents hores del dia efectuant fotografies que donin suport al meu comentari.

En primer lloc, destacar que el flux de vehicles que circulen per Cardenal Tedeschini i Can Ros és totalment irrisori. On el 
flux és una mica més gran, i només una mica, és al carrer Pardo doncs és  la via més directa des d’aquesta zona que enllaça 
amb el carrer Escòcia, Meridiana i Fabra i Puig. També el carrer Vèlia-Espiga perquè és l’accés a Felip II des d’Escòcia o 
Fabra i Puig.

Així doncs, sota el meu parer, la contaminació acústica o de l’aire de la qual parla el projecte, és totalment ridícula.
Probablement emetin més fums i sorolls els camions de les escombraries i els de el servei de neteja no elèctrics que 
passen per aquest carrer, que tots els vehicles particulars que puguin circular per aquest lloc al llarg del dia. Si bé les 
voreres del carrer Pardo i Can Ros són realment estretes, no és així a la vorera de Cardenal Tedeschini, que compta amb 
quatre metres i mig d’ample per cent cinquanta metres de longitud, aproximadament, entre Pardo i Vèlia.  

Tant La Salle com Arrels disposen de l’entrada principal en aquests cent cinquanta metres als que he fet al·lusió, així com 
una altra entrada directa a un pati de La Salle just a la banda de la rectoria i capella de l’església. En aquest mateix lloc 
però en el costat oposat, Arrels podria disposar d’un accés directe a pati (no estic segur de que no el tingui ja) si volgués 
tenir-ho. En aquestes entrades, a l’esplanada d’accés a l’església, l’espai és considerable i no proper a la calçada.

La pregunta és: Cal hipotecar, doncs, les 24 hores de el dia unes calçades en què és molt probable que els atropellaments 
produïts en el temps han estat zero al llarg de la seva història? Per altra banda, ha explicat l’ajuntament el periil de 
l’exposició al amiant que dia a dia i hora a hora suporten els infants des de l’escola bresol fins que surten cami de 
la universitat?.

El lema que fa servir l’ajuntament és DECIDIM BARCELONA però, qui decideix realment?. Demanen el nostre vot sobre 
el que ells han escollit i decidit des del ventall de propostes, realitzades en la majoria dels casos per particulars o entitats 
que no miren pel conjunt de barri sinó pels seus propis interessos i que no sempre coincideixen amb les prioritats del 
veïnat.

No obstant això, tornant a les propostes del “protegim escoles”, és just dir que el cas de l’escola Ramon Llull és 
diferent?, què farà l’ajuntament?, pacificarà l’entorn tallant els carrers que envolten l’escola?. Ells, veritablement ,no 
tenen gaires opcions ni alternatives com Arrels o La Salle i les voreres són força estretes ni tenen altres possibles accessos. 
En aquesta escola sí que podria considerar-se justificada  una inversió consensuada per pacificar la zona escolar.

Ferran Sierra (veí del barri)



7NÚM. 57 ·  FEBRER 2023  ·

Comencen les obres de reurbanització de la plaça del Canòdrom
La renovació de l’espai permetrà promoure nous usos ciutadans i donar resposta a una llarga 
reivindicació de les entitats de l’entorn.

Hi haurà una àgora per a activitats públiques, una àrea de gossos, una cistella de bàsquet, una 
superàrea de joc infantil, verd i espais d’ombra.

S’hi invertiran uns 3,4 M€ i la previsió és acabar les obres al cap d’uns 11 mesos.
Sant Andreu iniciarà aquesta setmana les obres de reurbanització de la plaça del Canòdrom per convertir-la en un espai 
enjardinat i d’ús ciutadà que evoqui el passat de la zona. Les actuacions permetran promoure nous usos per als veïns 
i veïnes del barri del Congrés i els Indians, i donaran resposta a una llarga reivindicació de les entitats de l’entorn. El 
projecte inclou una inversió d’uns 3,4 milions d’euros i preveu que les obres durin uns 11 mesos.

La intervenció actuarà sobre un total de 8.425 m2. Inclou una àgora per a actes públics i activitats com ara cinema a 
la fresca, una àrea per a gossos d’uns 450 m2, una cistella de bàsquet i plantacions que garanteixin àrees d’ombra. 
Cadires, bancs i mobiliari urbà es repartiran al llarg dels recorreguts, de manera que els camins no seran només àmbits 
de circulació sinó també d’estada.

A més, incorporarà una superàrea de joc infantil de grans dimensions que oferirà diferents possibilitats de joc i d’exploració 
per als infants. Estarà formada per una xarxa plena d’activitats lúdiques per jugar per sobre i per sota.
La reurbanització de la plaça del Canòdrom, actualment urbanitzada com a espai lliure públic amb caràcter provisional, 
també preveu una renovació total dels paviments existents. La superfície enjardinada total serà d’uns 2.245,5 metres 
quadrats, s’incrementarà i millorarà l’arbrat amb praderies i plantes aromàtiques i hi haurà més superfícies d’ombra. A 
més, es garantirà l’accessibilitat a la plaça a través de tres grans entrades situades en els carrers perimetrals, es renovarà 
l’enllumenat i es mantindrà el traçat de la pista de llebrers.

El nom de la plaça ve donat per l’edifici de l’antic Canòdrom, d’Antoni Bonet i Josep Puig, de l’any 1964, que forma 
part del Catàleg de Patrimoni Arquitectònic Històric-Artístic de la Ciutat, i té una especial importància dins del barri. 
L’edifici del Canòdrom és una de les obres més singulars de Barcelona, i forma part d’un conjunt d’obres de l’arquitectura 
moderna que sorgeix després de la guerra, ja que és l’únic edifici amb una estructura metàl·lica singular a Barcelona que 
ha sobreviscut a aquells anys.
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2023, un ANY INTERESSANT pel NOSTRE BARRI
Es un any interessant, desprès de 20 anys al capdavant de l’avv esdevindrà un canvi generacional a la junta de la nostra/
vostra associació de veïnes i veïns, tocava i sembla que ho tenim ben encarrilat amb persones joves amb mires a mes llarg 
termini. No cal que ara fem un repàs del feixuc treball realitzat en aquests anys, ni tampoc anomenar totes i cada una de 
les persones que han aportat en mes o menys mesura el seu esforç i temps per fer del barri congrés indians un barri mes 
habitable.

El cert és que aquí si que volem deixar o més be recordar els fets més importants, aquells que segur tothom recorda i 
amb calidesa i gratitud cap a la feina ben feta. En aquest sentit hem de recordar com a fets mes llunyans, la construcció 
del Casal de Barri Manigua i l’Escola Bressol pública Manigua al mateix edifici, un gran projecte per donar sortida a 
l’associació el Caliu amb una feina a reconèixer i la primera EB pública al barri, també el gran Projecte dels Ascensors a 
les vivendes del congrés que ha permès una millor qualitat de vida als veïns i veïnes d’aquelles finques amb quatre pisos, 
(era impossible!, però es un fet). Un fet menor però no menys important va ser la construcció del ascensor al passatge 
de Sant Tarcici, que permetia salvar el desnivell del carrer Felip II i Alexandre Galí sense haver de donar el tomb per la 
plaça dr. Modrego o pel carrer Arnau d’Homs. La participació per part nostra en la definició dels Equipaments actuals 
a les antigues cotxeres Borbó. Molt en paral·lel destacar la lluita per adequar els equipaments als terrenys dels entorns 
del Canòdrom, restauració del edifici que malgrat no sigui un equipament de barri, si dona servei a aquest en algunes 
facetes. Equipaments com la construcció provisional de l’Escola Congres Indians traslladada mes tard al barri de  la 
Sagrera i després el que ha estat la construcció de l’Escola Bressol La Morera, segona escola pública al barri, ara ja 
engegat el projecte del CAP Congrés Indians, i per fi comencen les obres de la Plaça del Canòdrom, tant reivindicades. 
Com a part del procés constructiu hem de destacar l’altruisme dels socis i sòcies de l’avv que van permetre fer realitat el 
Centre Cívic Can Clariana Cultural. En paral·lel a aquesta activitat i amb els anys em pogut sanejar i adequar el 80% 
dels carrers de Indians i algun del Congrés fent així una circulació mes amable i regulada també amb la implantació del 
àrea verda negociada amb el districte i conjuntament amb la UBCI. La reforma per dues vegades dels Jardins Vèlia i la 
urbanització dels Jardins Massana. També hem treballat molt amb parcs i jardins, malgrat que la situació actual del verd 
al barri no sigui la mes adient. Les urbanitzacions de les places Dr. Modrego, El Rom Cremat, de Les Havaneres i la 
plaça del carrer de l’Espiga  han estat per nosaltres d’una constant vigilància per la conservació i gaudi del espai públic. 
No podem deixar de parlar també de la mobilització popular quant en aplicació de la nova xarxa del BUS vàrem perdre el 
BUS20, i que gracies a això ha estat substituït pel 191 que ens dona servei als centres hospitalaris de referencia.

Bé tot això i segur que ens deixem coses és el treball fet, toca ara doncs parlar i empènyer pel CAP Congrés Indians, 
pel Poliesportiu Canòdrom, pel Projecte de Renovació Energètica i Balcons de l’Illa Massana, per la recuperació del 
“antic Mercadillo”, per seguir posant els carrers del barri en l’estat que es mereixen, per la erradicació del AMIANT 
amb importants superfícies al nostre barri, per la potenciació del comerç de proximitat i aturar la conversió de locals 
en vivendes. 

Com veieu queda feina per fer i que des de la vostra associació de veïnes i veïns Congrés Indians volem tirar endavant 
en els propers anys. És per tot això que el 2023 serà un any interessant en el que es posaran en marxa aquests projectes 
tan importants. Amb gent jove amb empenta, amb grups de treball guiats per l’avv en tots aquests projectes, no ho 
podem oblidar, son PROJECTES COMUNITÀRIS. Al nostre barri no hi ha d’haver plataformes individualistes, hem de 
seguir treballant en la línia d’interessar als grups de persones per als diferents projectes, només amb una AVV forta amb 
persones associades podem fer un barri millor per al conjunt. 

Gràcies als que amb el vostre esforç ens heu ajudat i ajudeu a tirar endavant l’associació de Veïnes i Veïns del 
Congrés i els Indians.

Betlem i Jesús
Entre totes ho podem fer tot.
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Aquesta és una pregunta que ens hauríem de fer de manera 
mes habitual totes i cada un de nosaltres. 

Quan anem pel carrer hem de mirar i veure que és el que 
passa, com el veiem i que podríem fer o no com a ciutadans, 
no val anar amb ulls clucs, no val pensar ja ho farà un altre 
o per això pago o tantes i tantes excuses que ens donem a 
nosaltres mateixos per no actuar.

El nostre espai públic està malmès de manera estrepitosa 
pel mal comportament de massa gent, per l’incivisme de 
molts, per desinterès d’altres però sobre tot per la desídia 
de no fer res. 

Si sortim amb mirada crítica, paga la pena intentar-ho, 
potser veurem algunes de les coses que a continuació us 
descriurem. Comencem per la mobilitat viaria, amb la 
implantació de l’àrea verda volíem organitzar i millorar 
l’aparcament de vehicles, però quants cotxes i furgonetes 
fan malbé les nostres voreres i les ocupen sense més, 
quantes places de moto estan lliures i per contra aparcades 
davant de casa a la vorera?, quin és el respecte circulant pels 
carrils bici?, no hi ha cap respecte pel vianant a les cruïlles 
quan el que es busca es la visibilitat per aquests usuaris de 
la via pública. Continuem per la invasió de les voreres per 
algunes de les terrasses de bars o algun comerç que en 
massa ocasions dificulta en excés el pas de veïnes i veïns 
(gent gran, gent jove amb cotxets, invidents o persones amb 
mobilitat reduïda, etc), és un constant. Podem seguir amb 
el tema de les deixalles, trastos i mobles al carrer fora dels 
dies assenyalats, papereres utilitzades com a contenidors, 
llaunes, bosses, i tota mena de deixalles a les places, fins 
hi tot en zona infantil. I l’estrella del desastre que es la 
degradació del verd al nostre barri, només cal donar un 
tomb per Felip II o qualsevol plaça o racó i cantonada, 
l’abundància de mascota canina, l’ús compartit dels espais 
públics, tan esbombat pel nostre ajuntament, i la mala praxis 
de massa amos fa que mantenir el verd o cantonades netes o 
no trepitjar una caca s’hagi convertit en una tasca impossible; 
però no nomes es culpa d’aquests, també cal afegir a la 
degradació del verd a aquells pares/mares no vigilants que 
protesten perquè els seus fills s’entrebanquen als parterres 
ja sense verd amb els tubs del rec, o passen entre matolls 
o descuiden els arbres en creixement, això com exemple, 
quan la resposta a aquests actes hauria de ser posar l’accent 
en l’educació necessària del civisme i cura de l’espai públic.

De Principi a Fi, l’espai públic és això, espai per a tothom; 
afortunadament encara alguns, i esperem que cada dia 
siguem més, tenim cura d’aquest espai públic, el respectem 
per al comú i l’intentem gaudir en la manera de lo possible. 

DIFICIL PERÒ NO IMPOSSIBLE, OI?

Entre totes ho podem fer tot!!

Com utilitzem l’espai PÚBLIC?
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Per un POLIESPORTIU al NOSTRE BARRI
En els darrers vint anys, es pot dir que la nostra societat 
ha passat de ser consumidora d’esdeveniments esportius 
practicats per professionals, a ser practicant d’esport. Ja 
sigui de manera individual o bé per mitjà d’una associació 
o club, joves i no tan joves corren, van en bicicleta, 
juguen a bàsquet o a futbol...; en definitiva, fan esport de 
manera amateur. Moltes d’aquestes activitats requereixen 
d’instal·lacions adequades, en especial els esports 
d’equip. 

Des de fa anys, les autoritats, tant de l’Ajuntament com de 
la Generalitat, han fet de la construcció de poliesportius 
una part important de la política en aquest àmbit. No 
obstant això, el Congrés i els Indians n’ha quedat al marge, 
malgrat la tradició esportiva del nostre barri. Els més joves 
potser no ho recorden, però al Congrés hi va haver un club 
de futbol, un club de patinatge i un club de bàsquet i, fins 
i tot, un club de tennis, amb les instal·lacions corresponents per practicar cadascun d’aquests esports: un petit camp de 
futbol als actuals Jardins Massana, una pista de patinatge i bàsquet amb terra de terratzo (l’enveja dels barris del voltant), 
als actuals Jardins de Vèlia, i unes pistes de tennis, al carrer Pardo, al darrere de Can Ros. Val a dir que, fins i tot, el Club 
Patí Congrés va conquerir algun campionat d’Europa de patinatge artístic. 

Dissortadament tota aquesta activitat es va estroncar 
als anys vuitanta. Diferents circumstàncies van fer 
que les instal·lacions es clausuressin i, en poc temps, 
desapareguessin. Els clubs, però, no van desaparèixer, 
van marxar fora del barri, amb la pèrdua de patrimoni 
associatiu que això va comportar. Així, des de fa quaranta 
anys, un dels barris amb més equipaments esportius, els 
va perdre tots. Des d’aleshores hem vist com els barris de 
l’entorn (Vilapicina, el Guinardó, Bon Pastor, la Trinitat...) 
tenen el seu pavelló, sense que les administracions hagin 
pensat en nosaltres.

La reforma de l’espai del canòdrom és una oportunitat única per construir, per fi, un poliesportiu cobert que pugui 
atendre la demanda d’associacions esportives, d’escoles i, també, de particulars, ja siguin del Congrés i els Indians o 
d’altres llocs. Un equipament que ajudaria a dignificar el nostre barri i, sobretot, permetria que els veïns i les veïnes 
poguessin fer activitat física i, per tant, millorar la seva qualitat de vida. 

De fet, fa molts anys que la nostra associació de veïns i 
veïnes està demanant aquest equipament. Ja el 2014 es 
va presentar la modificació del  Pla General Metropolità 
en l’àmbit dels entorns del canòdrom, en la qual es 
presentava la ubicació i el tipus d’equipament, amb les 
característiques tècniques, del pavelló esportiu. I tot això,  
acordat amb la Taula d’entitats veïnals del barri. Per tant, 
el projecte el tenim. Però sempre han passat per davant 
altres necessitats i el nostre pavelló s’ha quedat en el camí. 
 
Esperem que l’Ajuntament en prengui nota definitivament 
i ben aviat puguem disposar d’aquesta instal·lació. Ara bé, 
també esperem que aquest equipament sigui per a totes 
les associacions esportives, per a totes les escoles i per a 
tots els veïns i veïnes. Per això, n’és important el model 
de gestió: el model seguit en aquest sentit a Can Clariana 
és el camí a seguir, perquè sigui un equipament de barri i 
no el d’una entitat o d’una empresa. Tant de bo sigui així.

Ricard Sas Filella

Imatges extretes de la presentació: 
 ESTUDIS PREVIS PER  AL CENTRE ESPORTIU  MUNICIPAL CANÒDROM DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA.      Setembre 2018  
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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 Telèfon 687 874 405 
  3 - Associació llibre solidari C/Francesc Tarrega, 9
  4 - Bar Can Pere   C/Felip II, 200
  5 - Bar granja La Mel  Plaça Congres, 14
34 - Bar Patxi             C/Concepció Arenal, 86
  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/Alexandre Galí, 17
38 - Escola Arrels         C/Cardenal Tedeschini, 76
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
17 - Farmacia M.J. Tolosa  C/Acacies, 57
18 - Farmacia Mª Antonia Jorba C/Pardo, 4
49 - Farmacia Oromi  C/Felip II, 186
54 - Floristeria El Jardi de les Fades    Plaça Congrés, 12
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
48 - Pizzeria Art i Pizza  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
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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ARRELAMENT al Barri
Aquest any fins ara ens han retornat el rebut de soci i o sòcia 17 persones, (vol dir que no hem cobrat els 20€ anuals i 
que a més hem agut de pagar 4,20€ de cada un en despeses) i que l’Enric, la Marga, la Teresa, la Pilar, la Laura, en Pedro, 
en Jaime, en Lluís, en Manuel, l’Antonio, la Carmen, la Montse, en David, la Mª Rosa, la Mª Teresa, la Laia i la Maite han 
deixat de recolzar-nos. Sabem però que no és una obligació i en algun cas la persona ens ha deixat i ho lamentem, però 
també que la seva muller en consciencia veïnal ens segueix recolzant fent-se ella sòcia.

Aquesta Associació de veïnes i veïns, l’any 2019 vàrem celebrar els 50e aniversari, i encetem l’any 54 d’existència. Com 
tota entitat hem tingut als i baixos en la nostra existència però el que no és pot negar és el treball fet fins ara i els projectes 
que hem engegat cara futur, no ho tornarem a explicar aquí quan ja ho fem en altres articles d’aquest mateix Butlletí.
El que fem referència ara es al ARRELAMENT AL BARRI, no per que siguem l’associació més antiga, que no ho som, 
però si la que ha aglutinat els èxits de la lluita veïnal, doncs ha estat, es i serà la nostra tasca mentre puguem anar tirant 
endavant.

Degut a aquest arrelament i la decisió dels nostres socis i sòcies hem pogut CREAR del no res i gestionar el que ara 
és el CENTRE CÍVIC CAN CLARIANA CULTURAL. Si no fos per les persones que ens han donat i donen confiança 
això no hagués estat possible, no ho han fet els milers de persones que han passat per Can Clariana en els cinc anys 
d’existència del centre cívic, aquests en la majoria en gaudeixen ens tots els aspectes. I si, direu que es un equipament 
de l’ajuntament, que està molt be, i alguns felicitats!!. Es bo si, però la realitat és que la gestió es fa per voluntat d’aquest 
arrelament al barri, per la vocació cívica i social del equip de l’AVV sense ànim de lucre, i com no pels escassos 300 socis 
i sòcies que ens donen suport anímic i econòmic any rere any.

Molts i cada vegada menys els nostres socis i sòcies son persones d’edat que ens van deixant com una lleugera i continua 
pluja, per això ara el dia 25 fem un homenatge a aquestes persones les que no hi son i les que ens continuen donant 
suport i també als que els vulguin acompanyar.

Tots aquells que gaudiu d’aquest Centre Cívic, totes aquelles que ho passeu be amb el que s’hi programa, i tots i totes 
els que el feu servir donant espectacle del caire que sigui, heu d’entendre que és molt important donar suport a l’Entitat 
Gestora, es molt important adonar-se’n que tot costa, si no ho fem nosaltres ja vindrà algun dia una empresa amb ànim 
de lucre i les coses no seran igual, potser vosaltres els que no sou socis no us en adoneu o no us ho plantegeu, però si 
viviu al barri heu d’entendre que cada persona que ens torna el rebut, que no vol ser sòcia o soci per nosaltres és una 
dificultat mes per tirar endavant el PROJECTE DE GESTIÓ CÍVICA.

Aquest escrit no és un prec, ni vol ser un mal auguri, només volem dir que l’Associació deVeïnes i Veïns del Congrés 
Indians, (els seus socis i sòcies), han fet possible el que teniu i que és vostre, que em fet un gran esforç de donar treball 
amb sis contractes de dones i homes encarregats de tirar endavant el dia a dia, que cada quatre anys hem de presentar 
un Projecte  i negociar un Conveni de Gestió amb l’Ajuntament, i és així com  entre aquestes persones i nosaltres, amb 
voluntat fèrria de la feina ben feta,  vosaltres veïns i veïnes del Congrés Indians en podeu gaudir.

Hem encunyat el lema “Entre totes ho fem tot”. A les vostres mans queda que l’arrelament de l’avv al Barri i la Gestió 
perduri amb el vostre ajut de participació i econòmic (20€ a l’any). El proper mes de març ens acomiadem dues de les 
persones del Equip, la Betlem, presidenta, i jo, en Jesús, amb 20 anys de lluites i èxits difícils  a l’esquena.

Ara el nou equip més  jove i amb empenta nova us necessita mes que mai, us hi heu de bolcar, tenim una joia, Can 
Clariana, i una feina a fer, el Barri, l’equip sol no pot. 

Salutacions
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PRESA de PÈL
El 10 de setembre del 2018 entrava en funcionament la nova zona 26 d’estacionament regulat en el nostre barri, la tan 
esperada i demanada Àrea Verda. Degut a que, quan va ser construït el barri no es va construir aparcament privat a la 
pròpia finca, el Congrés Indians patia d’una manca notable d’aparcaments per els cotxes dels veïns i veïnes, tampoc pot 
dir-se que disposem de masses pàrquings públics en tot el nostre perímetre.

Desprès d’un estudi acurat es va fer la implantació amb alguns errors que es varen anar subsanant en el mateix any de la 
implantació, tot i així quedaren mancances evidents de mala solució, sobre tot a les zones frontereres de barri i districte. 
Desprès ha vingut l’ampliació del àrea 26 cap al barri de Torrellobeta Vilapicina que ha comportat un estrenyiment de 
places, doncs hi ha massa carrers que en el seu dia es varen fer peatonals i que ja no disposaven de parking, augmentan 
així la dificultat d’aparcament per als veïns i veïnes del Congrés; actualment mes enllà de les 18h, es molt difícil trobar 
aparcament,

Bé, doncs, després de molts tires i afluixes va arribar la pandèmia i amb ella es van alinear els astres de manera que 
va arribar també la tempesta perfecta perquè els alts comandaments del Consistori deixessin curs i via lliure a deliris i 
paranoies “maternalistes” envers la ciutadania i disposant de l’espai públic com si fos seu.

Però, centrant-nos en el nostre barri en concret, com a conseqüència de la seva decisió de cedir espai públic d’aparcament 
als bars (101 places d’àrea verda perdudes), i a les escoles (40 places d’àrea verda perdudes), i ara en un altre protegim (20 
places d’area verda perdudes), i amb la ampliació dels carreres Escòcia i la Jota amb els carrers que es creuen, hem afegit 
no més places sinó més cotxes per aparcar al Congrés. Tenim un estudi fet durant tres setmanes, prenent fotos tant al matí 
com a la tarda i en diferents hores, a dos de els aparcaments Bicing que hi ha al barri (Felip II i Alexandre Galí) on podem 
constatar que de les 27 places que tenen en total, la mitjana d’ocupació és de 4 bicicletes. També disposem d’un altre 
estudi fet durant tres setmanes, prenent fotos tant al matí com a la tarda i en diferents hores, de dos dels aparcaments per 
bicicleta privada que hi ha al barri (Felip II-Dr. Modrego i Pto. Principe-Felip II) on podem constatar que dels 16 arcs, amb 
espai per aparcar 32 bicicletes, la mitjana d’ocupació és de 3-4 bicicletes. I ara al carrer Cardenal Tedeschini treuen una 
terrassa i posen 12 arcs d’aparcaments mes de bicicletes. Aquest fet va ser denunciat com incoherent ja que, en aquest 
lloc concret, mai n’hi hauran 24 bicicletes i la resposta de la regidora va ser que el Consistori es preocupa de la nostra 
salut i que volen evitar al màxim l’emissió de CO2, per això no ho retornen a aparcament de cotxes. Desprès d’insistir van 
reconèixer que potser estava sobredimensionat i que, com a solució, posarien aparcament de motos ocupant la meitat 
de l’espai. Brillant idea, en aquest tram de carrer que tot just deu tenir 100 metres, ja existeixen actualment 26 places 
d’aparcament de motos que, per cert, mai no han estat ocupades al cent per cent (ni ho estaran).

Actualment, un cop superada la pandèmia, podem dir sense equivocar-nos que pràcticament CAP de les places 
d’aparcament suprimides amb l’excusa de la pandèmia han estat retornades al seu ús d’origen. Cap d’aquests aparcaments 
de bicicletes sobredimensionats, tot i que ho vam denunciar a l’Ajuntament, han estat reduïts o modificats. A banda 
d’unes quantes terrasses de bar, més aviat poques, que es mantenen i que les han adaptat als models homologats per 
l’Ajuntament, tot l’espai que abans era aparcament d’àrea verda s’ha convertit en aparcament de motos o de bicicletes. 
També la implementació dels nous contenidors de deixalles han motivat la desaparició de diverses places d’aparcament.

L’Ajuntament fa i desfà sense consultar a ningú, un Ajuntament que fa de la PARTICIPACIÓ CIUTADANA una bandera, a 
l’hora de la veritat tot és un engany, modifica els acords, modifica l’estructura del barri, ja prou complicada, en definitiva 
modifica el benestar dels seus habitants. La guerra declarada per la Sra. Janet Sanz , la que de debò mana pel que 
sembla, als cotxes és una consigna escampada per tots els ajuntaments de districte.   ELS COTXES AL NOSTRE BARRI 
ES VOLATILITZEN quan desapareix una plaça d’aparcament. O potser no, nomes cal donar una volta pel barri a les 
vuit de la nit o els caps de setmana, cotxes als xanfrans i les illes, furgonetes per tot arreu i motos en les voreres 
però això si, els aparcaments de bicis buit. És que te les roben si les deixes allà, sabeu?

No sé vosaltres però a l’avv ens sentim estafats i manipulats.



BREUS
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CARNAVAL al Congrés Indians
Acabem el calendari festiu d’hivern amb la festa del carnaval, cada any amb mes participació, la rua i després a la plaça 
un mati per gaudir al nostre barri, un esforç mes de les entitats del Barri Congres Indians per mantenir vives les tradicions 
que fan reviure de tan en tant aquest barri una mica adormit.

O bé un nou costum per mantenir les cantonades compartides i netes??

Juguem a les QUATRE CANTONADES o a veure qui ho posa mes DIFÍCIL?



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

PREVENCIÓ DEL SUICIDI

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

024

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

}

L’Ajuntament destina més espai a les motos que als seus 
veïns i veïnes

Aquests 18 metres d’aparcament de cotxes al Carrer 
Concepció Arenal , quasi cantonada amb Garcilaso, van ser 
requisats per l’Ajuntament a l’Àrea Verda per cedir-los com a 
terrassa a dos bars durant la pandèmia, tot i que l’amplada de 
la vorera és força considerable i suficient. 
Aquest espai fa més d’un any que no s’utilitza però 
l’Ajuntament no el recupera i manté les horroroses NewJersey 
grogues de formigó. Potser el dilema sigui si l’utilitza com a 
aparcament de motos o de bicicletes, el que és segur és que 
mai no tornarà a ser Àrea Verda.



La foscor de la nit s’anava apoderant lentament de l’escassa llum d’un dia gris i plujós. Darrere de les cortinetes de la finestra s’endevinava 
com s’anaven il·luminant gradualment els fanals del carrer i el tamborineig de les gotes d’aigua contra els vidres trencava el silenci que 
regnava a l’habitació.
 
M’havia quedat profundament adormit en la meva butaca preferida i el te que m’havia preparat estava a mig consumir, ja gelat, i pel 
que sembla, ningú ni res havia interromput el meu somni per a donar-me el berenar o algun medicament.

El llibre que llegia descansava obert i cap per avall sobre la meva prominent panxa, fruit de la inactivitat i de la manca d’exercici més 
que de la quantitat d’aliments que consumia.

Acabava de reviure en el somni una història que em va passar quan tot just tenia sis o set anys. Solia acompanyar al meu avi en les seves 
llargues passejades pels carrers dels barris més antics de la ciutat. Aquests passejos em produïen un gran plaer, no només per estar en 
companyia del meu admirat i estimat avi sinó perquè tots i cada un d’ells constituïen una fabulosa aventura.

Ens ficàvem per tots i cadascun dels estrets i sinuosos carrers entreteixits a través dels vells edificis, percebíem les diferents olors i 
aromes que es fusionaven en un remolí de sensacions: de cafè acabat de fer, dels potatges de el menú d’un restaurant proper , d’orins 
antics, de la humitat d’un sòl a què fa molt de temps que no ha escalfat el sol, de pols acumulada, de rovell, de ranci, de vell ... Aquell 
dia, a l’avidesa del meu avi per la cultura i per l’antic, vàrem trobar una llibreria que havia de romandre en aquell lloc des de l’eternitat. 
El rètol de la façana amb prou feines podia llegir-se, la pintura havia cedit a el pas el temps i tot ell estava escrostonat, destenyit i 
desdibuixat, una pàtina de color ocre havia difuminat qualsevol indici de sentit publicitari.
 
Mentre el meu avi inspeccionava tot el que se li posava a tir jo passejava per la llibreria dipositant la meva mirada en els lloms i portades 
de mil llibres. Tot d’una, com si alguna cosa o algú em conduís pels passadissos de el local, em vaig trobar davant d’un prestatge en el 
qual sobresortia un de petit estava cobert de pols i fins i tot d’alguna que una altra teranyina, però tot i així les seves gruixudes lletres 
daurades gravades a foc en el cuir de el llom de les cobertes lluïen amb el reflex de la poca llum de l’establiment cridant poderosament 
l’atenció. El vaig  agafar començant a llegir-lo sense poder  separar-me d’ell fins al final

Explicava la història d’un vell drac que havia assolat la ciutat de Barcelona fa molts, molts anys i que tenia als ciutadans molt atemorits 
i disgustats. Aquest drac solia romandre ocult durant el dia i només apareixia pels carrers de la ciutat al llarg de la nit. El que no sabien 
era que el drac s’alimentava únicament de roses vermelles perquè el foc que llançava per la seva enorme boca,  fos més vermell i més 
potent.

Ja havia acabat amb totes les roses vermelles de la ciutat, havia saquejat tots els parcs i jardins recorregut tota la urbs emparat per la 
foscor de la nit a la recerca del seu preuat aliment, però per desgràcia seva, ja no quedava ni una sola que pogués devorar. En la seva 
desesperació va recórrer també l’entramat de les clavegueres i, quan el sol estava en la seva posició més alta del migdia, a través d’una 
reixa li va arribar l’inconfusible aroma de les seves preuades roses vermelles. Va mirar i amb gran alegria poder veure poms i poms de 
la seva tan anhelada flor. 

Es trobava sota la més famosa Rambla de Barcelona, on cada matí les paradetes s’omplien de tot tipus de flors i colors per vendre-les 
als passejants i il·luminar amb la seva presència tan bell lloc. Entre elles, per descomptat, també es trobava el seu aliment preferit.

El drac va decidir no buscar més i es va dedicar a robar-les cada nit per saciar la seva gana. Per a desesperació dels comerciants, nit rere 
nit es repetia el robatori de flors i quan arribaven als matins es trobaven tot regirat i únicament les roses vermelles havien desaparegut. 
Davant aquests misteriosos fets els comerciants van decidir contractar els serveis d’un poderós i prestigiós mag les actuacions recents 
s’explicaven per èxits. 

Aquest bruixot va preparar una potent poció que va utilitzar per ruixar totes i cadascuna de les roses vermelles que els comerciants li 
van portar i, a l’espera que arribés la nit i el seu conjur tingués efecte.

Quan va clarejar a l’endemà i la llum va il·luminar la Rambla, la multitud expectant va acudir per comprovar si el parany havia fet efecte 
i per veure al causant dels robatoris nocturns. En efecte, un bell i poderós drac romania allà, estàtic, envoltat de les restes vegetals de 
moltes flors i convertit en pedra. La poció ho havia petrificat.

Com advertència i perquè mai més tornés a ocórrer van dipositar al drac a la façana d’un edifici proper, des d’on es presencia de dalt 
a baix tota la rambla, de manera que tots els passejants poguessin veure-ho i perquè cap altre drac tingués l’ocurrència d’assentar a la 
ciutat. 

Avui dia encara se segueixen venent flors en aquest mateix lloc i també es pot veure el drac petri, celebrant-se especialment el dia de 
la victòria, any rere any, cada 23 d’abril.

Vaig tornar, molts anys més tard, per intentar trobar aquella vella llibreria, però misteriosament la llibreria havia desaparegut i cap veí 
recordava la seva existència.

Ferran Sierra

L’AVI, EL DRAC I LES ROSES o...
LA VERITABLE HISTÒRIA DE SANT JORDI I EL DRAC
Shhhhhh..... Sant Jordi no era un guerrer, era un mag!


