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CONSELL DE BARRI DE CONGRÉS-INDIANS 
 
 
Identificació de la sessió 

Data:  4-11-2015 
Caràcter: Sessió ordinària 
Horari:  De 18’30h a 20,45h hores. 
Lloc:   Casal de barri de Congrés-Indians (Manigua, 25) 
 
Assistents: 

Laia Ortiz, regidora del Districte 
Carme Turégano. Gerent del Districte 
Suso López, conseller tècnic del Districte 
Felipe López-Araguren, GMD Barcelona en Comú 

Josep Vilà, GMD de CiU 

Enric Fernández Velilla, GMD PSC 

Carles Rodriguez, GMD de ERC 

Jordi Obón, GMD Ciutadans 
Carmen Santana, GMD del PP 
Ivan Altimira, GMD de la CUP 

 
Victòria Santafé, cap del departament de SPiT del Districte 
Ester Santiago, directora del departament de Llicències i Espai Públic del Districte 
Helena Serrasolsas, tècnica de Comerç 
Montse Farré (estudi de Comerç) 
Joaquim Pisa, tècnic de barri de Navas. 
 
Francesc Beired, vicepresident del Consell de barri  
AVV Congrés-Indians 
Comissió de Festa Major de Congrés 
Comissió de Festes d’Indians 
Agrupació Congrés 
Esbart Joventut Nostra 
Congregació Diabòlica del Congrés 
Coordinadora d’Entitats de Congrés-Indians 
Penya Barcelonista del Congrés 
Unió de Botiguers de Congrés Indians 
El Caliu 
Plataforma d’Afectats del barri del Congrés 
AEFS Arrels 
AREP 
Plataforma Can Ros Verd 
AFAP 
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Ordre del Dia: 
 
1. Benvinguda de la regidora al Consell de barri 
 
2. Repensem els Consells de Barri. Com podem fer entre tots un Consell de barri 
més participatiu? 
 
3. Explicació del procés d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal i el Pla 
d’Actuació del Districte. 
 
4. Retorn informatiu de l’estudi sobre comerç 
 
5. Precs i preguntes. 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
La regidoria dona la benvinguda als presents i fa una crida a obrir una nova etapa 
dels Consells de barri. 
 
Un cop complimentat el primer punt de l’ordre del dia, el conseller tècnic fa el 
plantejament sobre la necessitat de redefinir els Consells de barri per millorar el 
seu funcionament i fer-los més participatius. Explica també el paper de la Comissió 
de seguiment, que ha de ser més actiu i no limitat com fins ara a la redacció dels 
ordres del dia dels Consells de barri. 
 
S’obre un torn d’intervencions dels assistents. 
 
Jordi Flores diu que fins ara els Consells de barri servien com a lloc per presentar 
queixes concretes, i que cal tractar temes de més gran abast. Demana respostes 
als problemes de fons. 
 
Jesús Ribera diu que els Consells de barri han de millorar la difusió de les 
convocatòries, i que han de ser un espai per les propostes. Cal que es parli a ells 
de tots els temes presents al barri.. La  Comissió de seguiment ha de canviar, i 
convertir-se en un espai de debat. 
 
Betlem Ayúcar diu que els Consells de barri es tene que celebrar amb més 
freqüència, i té que haver-hi després un retorn dels temes tractats. 
 
Epifanio Lezana proposa fer 8 Consells de barri a l’any. 
 
Pere Vivancos, director del col·legi La Salle, diu que el Consell de barri ha de ser 
un espai al qual tothom pugui aportar, i ha de tenir tot el suport de l’Ajuntament. 
Caldria però crear un espai que doni continuïtat a la seva feina, aquest podria ser 
la Comissió de seguiment. 
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Jordi Flores proposa fer un Consell de barri per trimestre. Demana que s’envii 
l’acta de la sessió anterior a cadascun que es celebri.  
 
Joan Salló, d’AREP, demana que la gent del barri sigui més activa, que es creïn 
comissions de treball específiques i es participi més en lloc de queixar-se tant. 
 
El conseller de barri, Felipe López Araguren, explica que en breu estarà a 
disposició dels veïns i veïnes del barri tots els dimecres, encara que s’el pot 
contactar igualment qualsevol dia de la setmana. 
 
Maribel diu que els carrers del barri estan molt malament, i que ha tingut una 
caiguda per aquesta causa. 
 
La regidora manifesta que els barris funcionen millor quan els veïns i veïnes i les 
entitats treballen conjuntament. 
 
El conseller tècnic conclou que s’ha de posar èmfasi en el retorn i en la freqüència. 
 
A continuació s’aborda el punt dedicat al PAM i el PAD.  
 
La regidora introdueix el tema. Demana la participació de tothom alhora de definir 
els serveis i els equipaments i en general les polítiques d’intervenció que es duran 
a terme durant el present mandat. 
 
El conseller tècnic informa sobre el procés de confecció d’ambdós plans. Els 
qualifica com a fulls de ruta per la ciutat i pel Districte, ja que determinaran les 
accions a executar. Explica el desplegament del procés de participació durant els 
propers mesos.  Tots dos plans s’elaboraran mitjançant un procés que serà obert i 
participatiu. En una primera fase i durant els pròxims mesos s’anirà treballant amb 
les entitats en aquesta direcció. En segona fase, entre gener i març s’obrirà el 
procés a tota la ciutadania, en espais no habituals de participació. En fase tres, hi 
haurà l’aprovació provisional de mesures, la negociació política d’aquestes i 
l’elaboració final de documents amb retorn dirigits a la ciutadania i les entitats. 
Finalment, en fase quatre es donarà curs a la implementació dels plans aprovats i 
al seu seguiment al llarg del mandat. 
 
El conseller de barri explica algunes de les inversions previstes en matèria de 
carrers durant els propers anys. 
 
A continuació intervé la regidora, explicant sobre el Pla d’equipaments del 
Canòdrom que cal decidir i prioritzar la posta en mara dels equipaments que el 
conformen. 
 
S’obre un torn de paraules. 
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Jesús Ribera agradei que s’hagi recollit l’arranjament dels carrers esmentats. 
Senyala després els problemes de mobilitat que hi ha al barri: aparcament, zones 
de càrrega/descàrrega.. cal recollir l’opinió dels veïns sobre aquests assumptes. 
 
Jordi Flores diu que en general, molts projectes que es presenten al començament 
dels mandats municipals després queden oblidats. El comerç al barri està mort, es 
de pura subsistència. Pel que fa a làrea verda creu que té un objectiu recaudatori i 
que no interessa als veïns. 
 
Núria Jané pregunta si la descentralització cultural es farà en col·laboració amb les 
entitats o la farà el Districte pel seu compte.  
 
Imma, de l’UBCI, diu que els comerciants tenen greus problemes no només 
econòmics. Malgrat tot, son gent del barri, i cuiden del barri. 
 
Tancant aquest punt, es passa al següent, el retorn de l’estudi de comerç. 
 
Montse Farré, de PROCOM, explica la feina feta. Diu que l’estudi està penjat a la 
web del Districte, i per tant es accessible a tothom. El que s’ha fet es una diagnosi 
de l’estat del comerç a Congrés-Indians, que s’ha treballat en les següents fases: 
 

- Identificació i relació de locals, ubicacions etc 
- Anàlisi de la població en tant que clients potencials 
- Mobilitat en relació al comerç 
- Associacionisme i relació del comerç amb les institucions 

 
S’obre un torn d’intervencions. 
 
Imma diu que al barri cada vegada tanquen més botigues, els preus de lloguer són 
excessius i per això no s’obren de noves. 
 
Xavier Cuchí diu que han de ser els veïns i veïnes els que siguin conscients de 
que el comerç de proximitat es un element de vertebració del barri. 
 
Jesús Ribera diu que l’estudi conté dades molt importants. Al seu parer 
l’Ajuntament pot fer moltes coses per canviar la situació en quan a permisos, 
normatives etc Demana u Pla d’Usos del Comerç pel barri. 
 
Claudi Cervelló diu que la supervivència del comerç es un assumpte important en 
la vida del barri i la seva dinamització. En la recerca de solucions, l‘UBCI es un 
element clau. Les entitats ha de jugar un paper en aquesta recuperació. Les 
millores urbanístiques i els nous equipaments ajudaran a redreçar el comerç de 
proximitat al barri. 
 
Jordi Flores explica que existeix un cens de locals buits al barri. Manquen 
elements diferenciadors de l’oferta comercial. També, que cal atreure gent jove al 
barri. 
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Acabat aquest punt, s’obre finalment l’espai de presentació de precs i preguntes. 
 
Un veí demana que es faci possible el canvi d’us de molts baixos que ara son 
habitatges. Diu també que calen zones verdes, i que no hi ha aparcament al barri. 
Demana l’expropiació del mercat vell. 
 
Una veïna diu que a la zona de Cardenal Tedeschini/Concepció Arenal hi ha 2 
botigues tancades que funcionen com a habitatges ocupats. 
 
Matilde, diu que a Concepció Arenal/Cienfuegos hi ha una antiga pastisseria que 
ara es un habitatge ocupat.    
 
Jordi Flores diu que el local de la pastisseria ho feia servir una entitat que duia a 
terme una labor social al barri, donaven menjar a persones necessitades.   
 
Essent les 20’45h, i sense haver-hi més temes que tractar, es dóna per finalitzat el 
consell de barri de Congrés-Indians 
 
 


