Mesura de Govern:
Continuació dels 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
Al plenari del 7 de maig de 2013, el Govern va presentar la MG relativa a la commemoració

dels 60 anys de la fundació del Barri del congrés, l’objectiu de la qual ha estat
impulsar diverses activitats per celebrar aquest aniversari.
Des del mes de maig, data en què es complien els 60 anys, fins a dia d’avui, s’han
celebrat diversos actes al Barri del Congrés-Indians amb motiu d’aquest aniversari.
Només a tall d’exemple, recordar els actes commemoratius del 31 de maig, 1 de juny i
2 de juny (Concert de la Banda simfònica de Roquetes, Missa de festa Major, actes
dels comerciants, Ballada de Sardanes, pica-pica ofert per la Parròquia). Sense oblidar
l’Itinerari pels espasi històrics del barri o la presència de l’aniversari a la Festa Major del
congrés –amb un sopar d’època i la bicicletada amb recorregut extra—o la recentment
inaugurada exposició de fotografies, totes elles amb una gran acollida de públic i
participació.
A aquest reguitzell d’actes –poc habitual al barri del Congrés-- cal afegir-hi que
l’aniversari ha actuat com una idea-força, com un objectiu comú que ha servit per
tensionar en positiu el barri, per dinamitzar-lo i per motivar les entitats, organitzades al
voltant de la coordinadora d’entitats del Congrés-Indians.

» 02. Contingut de la mesura

Per tots aquest motius, i tenint en compte que la MG del 2013 estava limitada a aquest
any natural, el Govern proposa una nova Mesura per donar cobertura al segon
semestre de celebracions, que tindran lloc durant el 2014.
La mesura que avui presentem manté l’esperit, els objectius i la motivació de l’anterior,
però amb noves activitats previstes i planejades conjuntament amb les entitats presents
a la Coordinadora.
Els objectius d’aquesta segona MG són:
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Finalitzar els actes de 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

» 03. Actes que es proposen
Aquesta proposta s’ha elaborat conjuntament amb les entitats del barri i s’enuncien
enumeratiu, però no limitatiu:







títol

Conferències sobre el barri i la seva història
Taules rodones d’experiències viscudes
Fira d’entitats i associacions
Festa de final d’aniversari
Cremada dels diables en commemoració dels 60 anys
Dignificació de la primera pedra

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 12.000 euros a aquesta commemoració durant l’any
2014. Així mateix, es buscarà la col·laboració i/o el patrocini de terceres entitats i associacions.
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