
Propostes pel Decidim desde la Illa educativa de Congrés-Indians 
 
Descripció: 
Després de 12 anys de trajectòria del Casal, desde el projecte de la Illa Educativa creiem 
convenients una sèrie de reformes a l’edifici per encetar el camí cap a ser el centre 
comunitari i de servei que volem ser. El Casal actualment dóna servei a diverses entitats i 
grups del barri, a més de ser llar de dues associacions (ARTENEA i El Caliu-Congrés), cedir 
espais a centres educatius i serveis del barri, i gestionar la pista esportiva; el centre esportiu 
públic i cobert del barri. El futur del Casal és convertir-se en una artèria bàsica en la vida 
comunitària, no només per al veïnat si no per les entitats que l’envolten i els serveis que 
actuen al territori. És per tots aquests motius que considerem que són necessàries una sèrie 
d’actuacions físiques per actualitzar el Casal i anar en la direcció que volem ser; una eïna 
de suport per escoles, instituts, entitats, activitats esportives, serveis i veïnal, moderna i 
capaç de cobrir necessitats actuals. 
Propostes: 
    -Conversió de l’aula 4 en un buc d’assaig; actualment l’aula 4 és la sala més gran del 
Casal sense taules ni cadires. Aquesta aula s’empra per realitzar activitats essencialment 
físiques, tant dinàmiques (dansa) com estàtiques (tai-txi). Creiem convenient la seva 
reconversió en un buc d’assaig no només per un tema acústic (la insonorització ajudaria a la 
inmersió musical dels grups de dansa, sense suposar un mal de cap per les altres aules), si 
no també a crear un espai únic al barri on els grups musicals puguin assajar. Actualment el 
Casal és el lloc d’assaig dels tabalers de l’Escola Ramon Llull, que realitzen la seva activitat 
a la pista esportiva. Si disposessim d’un espai on poder encabir activitats musicals podriem 
facilitar un lloc on assajar i generar projectes nous per a les escoles del barri (batucades), 
entitats culturals tradicionals, grups o persones individuals que necessitin un lloc on assajar 
fora d’horaris lectius, tallers d’aprenentatge musical, etc. La música és una disciplina bastant 
arraconada al Casal, majoritàriament perquè no hi ha un aula on poder realitzar-la sense 
molestar la resta d’usuaris i usuàries. 
    -Conversió de l’aula polivalent 2 (aula petita del segon pis), en un ‘Fab Lab’ o ‘Espai 
Maker’; degut a la creixent evolució de la tecnologia i l’ús de la robòtica, des de termes més 
senzills fins a les enginyeries més complicades, hi ha hagut una crescuda d’interès en la 
“Filosofia maker” i la robòtica. La filosofia Open Source, l’aprenentatge en reparar i crear per 
un mateix, i compartir les troballes és una ètica que ja s’està ensenyant a moltes escoltes. 
La Fira Maker, un esdeveniment a nivell mundial, que es realitza a la Nau Bòstik, ha fet que 
en el barri i en les inmediacions comenci a crèixer aquest anhel de coneixement. És per això 
que creiem que l’aula polivalent 2 podria ser un espai on poder dedicar tallers vers aquest 
tema, disposar d’una impresora 3D, i donar suport a les escoles i instituts amb 
infraestructura, sense que això fos excloent de la resta d’activitats que ja s’hi esdevenen. 
    -Aula d’ordinadors; actualment l’aula d’ordinadors del Casal és d’un ús exclusiu de 
l’Associació el Caliu. Els ordinadors en el seu origen van ser financiats pel Districte de Sant 
Andreu, però l’entitat n’ha fet un ús prohibitiu i en els 12 anys d’existència el Casal no ha 
realitzat mai cap activitat amb aquests ordinadors. Ens agradaria renovar i recuperar 
aquesta aula d’ordinadors, ja que actualment no només té una ocupació menor de 10h 
setmanals, si no que com a espai públic no podem fer-ne ús. Per tant, voldriem renovar la 
sala i poder cedir-la a les escoles del barri, serveis com ara Barcelona Activa, formacions 
diverses, tallers... 



    -Sala d’actes; tot i que a la sala d’actes del Casal s’hi realitza una quantitat elevada 
d’espectacles de tota mena, no disposem d’un teló ni de la infraestructura necessària per 
poder dur a terme concerts (de caire elèctric o acústics). Actualment les instal·lacions 
elèctriques de la sala d’actes radiquen en un projector fixe al sostre, dos micròfons de cable 
i dos altaveus (un amb una petita taula de so incorporada). Creiem que apostar per un buc 
d’assaig també hauria d’anar lligat a apostar per una millora d’infraestructura en aquesta 
sala, àmpliament ocupada per entitats de tota mena, escoles i serveis, durant gairebé totes 
les hores de l’any. 
    -Pista esportiva; creiem convenient alguna petita actuació a la pista esportiva, de cara a 
millorar l’activitat física dels infants, com ara la possible instal·lació de trapezis al sostre, la 
renovació de les cistelles de bàsquet o pintar les línees a terra per jugar a futbol sala. 
Lloc: Casal de barri Congrés-Indians C/Manigua 25-35, 08027 
Signa: Illa educativa, taula comunitaria de Congrés i els Indians creada arrel del projecte 3D, 
que inclou; Casal de barri Congrés-Indians, CEIP Dr. Ferran i Clua, IES l’Alzina i EBM 
Manigua. 
 


