
 

 

Districte de Sant Andreu  

ACTA – INFORME DEL CONSELL DE BARRI DE CONGRÉS I INDIANS 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 
Data:  Dimecres, 19 de febrer de 2020 

Caràcter: Sessió extraordinària 

Horari:  De 18:30 hores a 20:30 hores 

Lloc:   Casal de Barri Congrés Indians 
 

Assistència 

Nombre de participants:   55 persones  

Edat mitjana:    50 anys   

Gènere de les participants: Femení (25), Masculí (30), No binari (-). 

 

Ordre del dia 

 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 

1. Presentació del Programa d'Actuació del Districte (PAD) i dels pressupostos participatius 

 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el que la ciutadania, de 

forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització de projectes d’inversió als 

10 districtes. L’import total del pressupost participatiu al Districte de Sant Andreu és de 7,5 milions 

d’euros.  

En la present sessió extraordinària de debat s’inicia aquest procés participatiu valorant les propostes 

que presenta inicialment el Districte de Sant Andreu al PAD (Programa d’Actuació de Districte) en 

l’àmbit objecte del Consell.  

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer moment la 

ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades pel govern de 

Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o addició de projectes 

d’inversió per a incorporar als procediment de “pressupostos participatius”.  

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes sorgides 

de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/  
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2. Debat en grups sobre les propostes del PAD 

Títol de la proposta Descripció de la proposta 

Pacificar els entorns escolars, en especial 
al voltant de l'Escola Ferran i Crua i l'Escola 
Arrels 

Creació d'espai segur al voltant de les escoles per 
protegir als infants. Hi ha dues escoles al C/Cardenal 
Tedeschini entre C/Pardo i C/Vèlia i el trànsit va a gran 
velocitat, tot excepte aquest tram és zona 30. Es 
demana que se n'hi faci. Darrera l'escola Arrels tampoc 
és zona 30 i hi ha poc espai per passar. Es demana que 
es faci zona 30, que es treguin places d'aparcament i 
s'ampliï la vorera. 

Fer arribar el bus de districte (Línia 126) 
fins al barri de Congrés 

Ampliar el recorregut de la línia 126 perquè arribi al 
barri de Congrés 

Repensar la distribució de les 
modificacions d’espais públics del barri per 
permetre fer fires i altres esdeveniments a 
les places i espais exteriors del barri 

Tenir en compte en els projectes tècnics de 
reurbanització la possibilitat per permetre mantenir les 
activitats de les comissions de festes i altres col·lectius 
del barri que fan servir l'espai públic 

Millorar la il·luminació de la zona d'Indians  

Eliminar un dels sentits de circulació del 
C/Alexandre Galí 

Actualment hi ha dos carrils, però és molt dificultós que 
passin dos cotxes a la vegada. Es planteja treure un 
carril per simplificar el trànsit 

Millores de mobilitat al C/Felip II  

Millorar la mobilitat i la seguretat a la 
cruïlla del C/Sant Pascual, C/Malgrat, 
C/Tedeschini i C/Ribera d'horta 

Es demana que es faci algun tipus de modificació, sigui 
obra, senyalització, canvis de direcció... per tal de que 
l'encreuament sigui més segur. 

Pipican a Plaça Maragall Fer un Pipican a la plaça, alguns veïns ja l'utilitzen amb 
aquesta finalitat. Així esperen que estigui més neta. 

Rehabilitar la plaça del Rom Cremat L'espai de la plaça es troba en molt mal estat. Es 
demana que s'arregli, ja que -a banda del mal estat- és 
un espai on hi juguen infants 

Fonts als jardins Espiga i plaça del Doctor 
Madrego 

Es demana que s'incorporin fonts, ja que es tracten de 
parcs infantils 

Renovació de la plaça del Congrés Remodelar la plaça del Congrés per tal de dinamitzar la 
zona. Es demana pacificar el carrer, permeabilitat de la 
plaça per accedir a l’església amb les escales del 
temple. 

Posar una Biblioteca al barri del Congés-
Indians 

Es demana una biblioteca al barri, actualment no n'hi 
ha cap. Es proposa que la seva ubicació sigui a la plaça 
del Congrés, on hi havia la biblioteca abans. 

Millorar la il·luminació del C/Felip II Els fanals nous del c/Felip II no il·luminen prou, les 
barres que aguanten el llum són curtes i il·luminen just 
sota del fanal. Es demana que es modifiqui, ja que es 
diu que si el carrer està fosc hi ha poc comerç. 

Reformar la parada d'autobusos de la 
plaça Indians 

Es proposa treure les places d'aparcament d'abans i 
desprès de la parada, així com la plataforma de 
l'autobús, perquè no obstrueixi el trànsit. 

Total de noves  propostes realitzades 15 
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3. Debat en grups sobre projectes d’inversió dels pressupostos participatius 1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

Pacificació de l'entorn de l'escola Arrels 
amb plataforma única 

Pacificació del carrer Can Ros (entrada posterior de les 
escoles) i Cardenal Tedeschini entre carrer Vèlia i 
carrer Pardó (entrada principal de les escoles). 

Reserva espai per aparcament d'autocars Habilitar un espai a la plaça del Congrés perquè puguin 
parar autocars, després de la parada de l'autobús, 
davant de l'església/escola 

Reformes integrals de carrers: Acàcies, 
Prats d'en Roquer i Alexandre Galí (illa 
carrer Congrés), Cardenal Tedeschini part 
de dalt, Francesc Tàrrega (tram Garcilaso a 
Maragall) i Campoflorido. 

Reforma integral, plataforma única dins d'Acàcies, 
zona peatonal a Ferran i Crua 

Reurbanització de la plaça Rom Cremat 
(zona infantil) i jardí de Sant Jordi, que 
està fet malbé i amb una problemàtica 
concreta d'entrada de vehicles pesants. 

A la plaça Rom Cremat es necessita una millora de la 
plaça i dels jocs infantils 
 

Ampliar els jocs a la zona infantil i posar 
font a la Plaça del Doctor Modrego 

Ampliació de zona de jocs infantils i col·locació de font 

Remodelació plaça del Congrés Es demana obrir la plaça al barri, fent una ampliació i 
fer-la útil al barri, obrint-la al comerç, al veïnat perquè 
sigui un espai de trobada i esdeveniments de barri. 

Reforma de parterres del carrer Felip II Modernització o remodelació dels parterres amb un 
disseny que tingui algun tipus de barrera que impedeixi 
que es trepitgin les plantes. 

Fer que els espais de places tinguin punt 
de connexió elèctrica per facilitar 
electricitat a l'aire lliure a les places 
Congrés, Rom Cremat i Canòdrom. 

Quan es reforma una plaça valorar l’espai lliure. Per 
exemple, no col·locar mobiliari urbà dispers. L'objectiu 
és facilitar la ubicació d'actes de festa Major, etc. 

Replantar arbrat No tallar arbres sense col·locar un arbrat substitut 

Pipi Can (àrea per gossos) a la plaça 
Maragall 

Construcció d'una àrea per a gossos a la plaça Maragall 
amb sorral, font, tanques altes i bancs per als 
propietaris. El lloc més idoni és el parterre de la plaça. 

Pacificació/ camí escolar/ zona 30 entorns 
La Salle Congrés i Escola Arrels 

Zona 30 a Cardenal Tedeschini entre C/Pardo i C/Velia. 
Fer el C/Can Ros peatonal o ampliar voreres 

Millora de la plaça del Rom Cremat Arreglar la plaça, ja que fa 15 anys que no es fa cap 
actuació. A més, arreglar el C/Jordi de Sant Jordi i la 
seva il·luminació 

Renovació parc infantil a la Pl. del Doctor 
Modrego i fonts a la plaça i als Jardins 
Espiga 

Instal·lar 2 fonts d'aigua als Jardins Espiga i Plaça del 
Doctor Modrego i ampliar el parc infantil 

Rehabilitació plaça Congrés Aquest espai està infrautilitzat. Hem d'aconseguir que 
sigui un lloc de trobada, afavorir la permeabilitat de les 
persones de l’església, la Salle i Arrels cap a la plaça. 
Busquem accessibilitat i que doni vida al barri i al 
comerç. 

                                                             
1 La informació ampliada dels projectes s’ha recollit a la fitxa específica de cada projecte, i  ha estat publicada a 
la plataforma Decidim.barcelona. 
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Canvi il·luminació més efectiva Canviar l'estil de farola 

Únic sentit de circulació i reurbanització 
de les voreres a C/Alexandre Galí 

A l'actualitat existeixen 2 sentits de circulació molt 
estrets que provoquen continus embussos. El 
creuament amb un vehicle més gran (p.e. camió) és 
gairebé impossible. 

Renovació i ampliació dels jocs infantils de 
la plaça del Canòdrom 

Instal·lar jocs infantils singulars i ampliació de l'espai 
infantil a la plaça del Canòdrom. 

Reforma de la plaça dels Indians Reformar la plaça de manera que es faciliti la circulació 
de busos i vehicles privats, ja que actualment es 
provoquen molts embussos de trànsit. 

Total de projectes realitzats 18 

 

 

4. Altres observacions rellevants sobre la trobada 

 

 


