Mesura de Govern:
Actes de commemoració dels 60 anys de la fundació
del Barri del Congrés

Districte de Sant Andreu

Mesura de Govern relativa a la commemoració dels 60 anys de la fundació del
Barri del congrés

» 01. Introducció i antecedents
La llavors anomenada “Ciudad Jardín Viviendas del Congreso Eucarístico de Barcelona” va
néixer oficialment el 31 de maig de 1953, amb la col·locació de la primera pedra a la intersecció
de la plaça del Congrés amb el carrer de Felip II, on roman encara.
Aquesta promoció immobiliària va tenir unes característiques especials, que la feien singular en
relació amb les construccions d’habitatges populars durant l’etapa del franquisme dita “el
desarrollismo”, durant la qual i com a conseqüència de la forta industrialització de la ciutat i les
seves rodalies es va endegar un munt de promocions d’habitatges per acollir als treballadors i
les seves famílies..
La promoció d’habitatges edificats al futur barri del Congrés va tenir però unes característiques
urbanístiques molt singulars, que la diferencien clarament de la resta d’operacions semblants
del seu temps..
En primer lloc i des del punt de vista econòmic i financer, el polígon d’habitatges del Congrés
va ser una promoció immobiliària endegada i dirigida per l’Església catòlica barcelonina, amb
ple suport dels estaments oficials del règim franquista.
En segon lloc, la concepció urbanística del barri estava dirigida a garantir un entorn més
amable pels residents que l’habitual als barris aixecats a l’època, amb una trama urbana
ordenada i organitzada amb places i carrers amples i endreçats, amb una multiplicitat d’espais
verds i zones d’esbarjo, que en conjunt aportaven una major qualitat de vida pels seus
habitants.
Finalment, durant aquesta primera etapa els residents al barri van ser curosament seleccionats
pels estaments eclesiàstics entre persones de classes humils però ideològicament pròximes a
l’Església, fins crear un nucli poblacional cohesionat en aquest aspecte i ben diferenciat de la
resta de barris i ciutats satèl·lit a la perifèria urbana barcelonina.
Des de llavors el barri del Congrés ha evolucionat al ritme dels temps i de la història, sense
perdre mai una fisonomia urbana peculiar que encara avui es pot reconèixer fàcilment
passejant pels seus carrers, places i jardins.
El creixement urbanístic dels anys següents als fundacionals ha respectat en bona part un
paisatge urbà al que continuen ben presents els espais verds i les zones d’esbarjo.
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Es així que el Congrés continua gaudint d’una vida comunitària de qualitat, que es manifesta en
una bona convivència veïnal i la multiplicitat d’entitats existents al barri, sovint petites però ben
arrelades i algunes amb una llarga història darrera seu.

» 02. Contingut de la mesura

Atès que enguany és compleixen 60 anys de la fundació del barri, es proposa celebrar aquesta
efemèride des d’un doble vessant: en primer lloc, celebratiu i commemoratiu, i, en segon, com
una oportunitat per dinamitzar el barri i per fer una reflexió de futur respecte al barri CongrésIndians.
Concretament, els objectius d’aquesta celebració són:







Celebrar l’aniversari de la fundació del barri
Donar a conèixer els orígens i el passat del Congrés, tant dins del propi com a nivell de
Districte i de ciutat
Posar en valor el patrimoni històric del barri i la seva singularitat
Recuperar la memòria històrica de les persones que hi han viscut dels seus inicis
Dinamitzar les entitats del barri i donar-les a conèixer
Fomentar la convivència intergeneracional

Els actes commemoratius es desenvoluparan als llarg els propers mesos. En un primer
moment, el cap de setmana del 31 de maig es faran celebracions festives coincidint amb
l’aniversari. Aquestes celebracions seran el punt d’arracada de tot el cicle d‘activitats que es
pugin dur a terme.
També s’aprofitarà la commemoració per posar en valor les potencialitats del barri i projectarles amb els instruments disponibles, com per exemple el pla de turisme, pla de comerç, espai
de creativitat del Canòdrom, etc.

» 03. Actes que es proposen
Aquesta proposta s’ha exposat a les entitats del barri que s’hi ha adherit i que han proposat els
següents actes i projectes:


Dignificació de la primera pedra
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Concert de la banda municipal i de la coral Oronell
Missa d’acció de gràcies
Projecte de recuperació de la memòria històrica
Cremada en commemoració dels 60 anys
Recollida i exposició de fotos
Visites teatralitzades pel barri
Conferències sobre el barri i la seva història
Taules rodones d’experiències viscudes
Etc.

Aquesta llista de propostes queda oberta a les idees i suggeriments que proposin veïns i
entitats. Els actes seran organitzats per les pròpies entitats o pel Districte, que hi donarà suport
i aportarà infraestructura i mitjans.
Els Actes es coordinaran mitjançant les reunions de la coordinadora d’entitats de CongrésIndians, amb el suport dels serveis tècnics del Districte.

» 04. Finançament
El Districte de Sant Andreu destinarà 3.500 euros a aquesta commemoració durant l’any 2013.
Així mateix, es buscarà al col·laboració i el patrocini de terceres entitats i associacions.

www.bcn.cat

3

