
 

 

         
           
 

CONSELL DE BARRI DE CONGRÉS-INDIANS   

RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS ADOPTATS 

17 de novembre de 2020 18:30h 

Lloc : https://meet.jit.si/CBCongresIndians 

 

Assistents: 

 

Presidenta:  Lucía Martín. Regidora del Districte de Sant Andreu. 

Comissió de Seguiment: 

- Jesús Rivera, Vicepresident del Consell de barri. 

- Maria Isabel Loscos, Consellera de barri i consellera GMD PSC. 

- David Cadenas, Conseller GMD BenC. 

- Marcos Rodríguez, Conseller GMD Ciutadans. 

- Júlia Mayor, Consellera GMD ERC-AM. 

- Anna Garcia, Consellera GMD BxCanvi 

 

Hi assisteixen representants de les següents entitats membres de la 
Comissió de Seguiment: 

- Associació de Veïns de Congrés-Indians 

- Associació Esportiva Futbol Arrels 

- UBCI (Unió de botiguers de Congrés-Indians) 

- Comissió de festes dels Indians (no van poder participar per problemes 

tècnics) 

 

https://meet.jit.si/CBCongresIndians


 

 

Assistents: 

 
Assistència total en el moment de màxima afluència: .....................................28 

Ciutadanes i ciutadans: .....................................................................................13 

Representants d’entitats:...................................................................................6 

Altres (consellers, tècnics i ponents) ................................................................9 

 

 

Tècnics Municipals i ponents: 

- Maria Gas, Gerent del Districte. 

- Gerard Sentís, Conseller tècnic del Districte 

- Enric Serra, Cap del Departament de Llicències i Inspecció del Districte. 

- Toni Ribes, suport de gerència 

- Eva Luengo, Responsable de Democràcia Activa (Participació) 

- Elisenda Ortega, Direcció d'innovació democràtica 

- Arnau Monterde, Direcció d'innovació democràtica 

- Joan Manel de Homdedeu, coordinador de projectes territorials de Sant 

Andreu 

 

 

Ordre del dia 

1. Vicepresidència del Consell de Barri  

2. Repàs de temes del barri  

3. Nova gestió del Canòdrom  

4. Precs i preguntes 

 

 

 

 



 

 

1.    Vicepresidència del Consell de Barri 

- No hi ha hagut noves candidatures per la vicepresidència 

- Es demana al Jesús Rivera que continuï com a vicepresident, I així ho 

fa. No hi ha cap impediment per part de ningú. 

-  

-  

2.- Membres de la comissió de seguiment,  

 

 

Es comunica la incorporació de dos entitats , que són la UBCI (Unió de 

Botiguers de Congrés-indians) i AEF Arrels. 

 

 

3.  Repàs de temes del barri 

- Es dóna les gràcies per assistir en aquest primer consell de barri  de Bon 

pastor que fem virtualment, i agrair a tothom qui fa possible que estiguem 

aquí i als participants per la paciència i el canvi de xip. 

 

 

 

GENERAL 

 

- L’impacte de la pandèmia està sent brutal, arreu, i encara 

desconeixem quant temps més haurem de seguir amb aquestes 

restriccions. 

- Això ha tingut des del primer moment conseqüències amb la vida 

diària de l’ajuntament, on tot el personal (més de 15.000 persones) 

s’ha hagut de reinventar per treballar des de casa i canviar les 

prioritats. 

- Això sense oblidar les situacions humanes de cadascú, amb 

problemes de salut derivats del covid, incerteses, pors, dols, 

angoixes.... 

- Amb tot aquest escenari s’ha seguit al peu del canó, mirant de seguir 

les prioritats  dels barris però sabent que moltes coses es fan molt 

més complicades quan tenim els equipaments tancats i la gent no surt 

de casa. 

- BCN s’ha volcat a arribar allà on altres administracions no ho feien 

oferint hospitals de campanya, equipaments municipals per a les 

escoles, donant menjar a les persones més necessitades i desenes 

de projectes que ara no cal detallar. 



 

 

- La despesa ha augmentat i els ingressos han caigut molt, així que les 

prioritats que ens posàvem fa uns mesos s’han de modificar en funció 

d’un nou escenari i del pressupost disponible. 

- Fa mesos que s’ha obert un nou paradigma, on haurem de ser 

originals i fugir de les velles receptes. Prioritzem encara més les 

persones més vulnerables i tota la nostra acció de govern va 

orientada a elles. 

 

BARRI 

- Per part de l’ajuntament s’ha fet seguiment des de tots els 

equipaments i serveis des del minut zero. S’agraeix la feinada de Can 

Clariana i el casal de barri, i també als comerciants, les escoles... 

serveis imprescindibles aquests mesos, i a la resta d’entitats, i la 

Xarxa de suport creada durant aquests mesos i també a la parròquia 

per la seva atenció a veïnes i veïns. 

 

- Repàs dels temes que van sortir a la comissió de seguiment: 

 
o Bosquet Can Ros. S’han fet obres de millora a un petit solar que estava 

en desús i on s’acumulaven deixalles, al costat de l’Escola Bressol la 

Morera. Un cop acabades es cedirà a l’escola bressol i a Sants Innocents 

per tal que en puguin fer ús. 

 
o Millores Sants Innocents. Facilitem l’entrada i sortida de l’alumnat de 

l’escola d’educació especial Sants Innocents impedint l’aparcament davant el 

centre en horari diürn. 

 

o Àrea Verda. Aquest estiu s’ha ampliat l’àrea 26 de l’àrea verda, on 

pertany Congrés Indians, una àrea que havia estat molt treballada amb l’AVV 

fa un parell d’anys. Un cop detectats els problemes que comporta ja hem 

alertat a la Regidoria de Mobilitat que s’ha reunit amb l’AVV i prepara una 

proposta per resoldre-ho. (El Jesús pot ampliar) 

 
o Protegim escoles. Aquest estiu es va dur a terme l’actuació de 

pacificació dels entorns escolars de l’illa educativa, que engloba l’Escola 

Bressol Manigua, l’Escola Ferran i Clua i l’institut Alzina. Es tracta d’un 

projecte de tota la ciutat que anualment millorarà els entorns de les escoles 

de Barcelona per reduir el trànsit, el soroll i la contaminació i que nens i 

nenes puguin gaudir d’entorns més amables.  

 Implica el canvi de sentit del carrer Acàcies: s’ha fet per tal de reduir el 

trànsit pel carrer tot i que sabem que en alguns veïns i veïnes els suposa fer 

més volta per accedir als domicilis. 

 



 

 

o CAP: Com ja s’ha anat comunicant, des de l’Ajuntament es cedeix el 

solar on hi ha les petanques de Can Ros per tal que el Departament de Salut 

hi construeixi un CAP. Per part de districte s’ha defensat des del primer 

moment la necessitat de tenir un espai pel barri i Salut ja treballa el projecte 

amb aquesta condició. 

 
o Rampes Felip II i bancs. Es tracta de dues petites actuacions que 

milloren molt la vida de les persones grans del barri. Dues rampes més 

amples al carrer Felip II i alguns bancs repartits a diferents punts del barri. 

Es segueix treballant en altres millores a carrers i places del barri. 

 
o Solar de Concepció Arenal. El solar de davant del Canòdrom és una 

propietat privada que fa uns mesos va enderrocar l’edifici. La propietat 

pretén construir-hi una residència d’estudiants i ja han tramitat el pla especial 

que ho ha de permetre. Ja s’ha explicat a les dues AVV de Sagrera i 

Congrés-Indians el projecte. A grans trets: 

 PB+6 en façana a Meridiana 

 PB+5 en façana a Concepció Arenal 

 Pas entre Meridiana i Concepció Arenal per la planta baixa 

 Espai d’uns 260m2 en planta baixa per l’ajuntament. Ara mateix pensem 

en algun servei destinat a infància però tindrem temps de parlar-ne amb 

veïnes per acabar-ho de definir 

 

o Plaça del Canòdrom. La pandèmia ha reduït els ingressos i per tant la 

capacitat de despesa. Les inversions de l’ajuntament han caigut uns 300M€ 

per aquest mandat. La plaça del Canòdrom no n’és una excepció i a dia 

d’avui no podem assegurar tenir els diners per la seva execució. Tot i així, 

com que abans hi ha molta feina, treballem amb el projecte, que també són 

diners i requereix temps, per tal de poder fer l’actuació si arriben els diners. 

S’agafen les conclusions de la Taula del canòdrom i es posa a Bimsa, 

l’operador de les obres de l’ajuntament, a treballar en la qüestió. 
 

3. Nova gestió del Canòdrom 

- L’Ajuntament de Barcelona renova l’impuls al Canòdrom de la Meridiana 

i al foment de la cultura de la participació democràtica activa. Aquesta tardor 

neix l’Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica, un nou equipament municipal 

que persegueix un doble camí. El primer, la consolidació de les polítiques 

públiques d’innovació democràtica a través de la tecnologia, una aposta que 

va néixer el mandat passat amb la plataforma decidim.barcelona, replicada 

per altres administracions i extesa a més de 120 ciutats i 20 països d’arreu 

del món. I el segon, obrir l’emblemàtic espai del Congrés i els Indians al barri 

i a la ciutat. 



 

 

 

- L’objectiu principal de la iniciativa és oferir a la ciutadania el Canòdrom 

com un espai de formació i capacitació digital per tal de dotar d’eines a 

entitats i veïns i veïnes que facilitin l’accés a eines digitals i ajudin a afrontar 

reptes com l’escletxa digital, els drets digitals i la prevenció de violències a la 

xarxa. En aquest sentit, l’Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica serà un 

espai obert al barri que, a més de donar continuïtat a les activitats públiques 

que s’hi realitzen des de fa alguns anys, n’ampliarà l’oferta per integrar-se 

millor al barri. 

 

- La gestió de l’Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica anirà a càrrec la 

cooperativa Colectic, entitat que ha rebut la màxima puntuació d’entre el total 

de les quatre candidatures presentades a la licitació. El projecte presentat 

per Colectic ha estat la més ben valorada per les propostes d’ús i 

desenvolupament de tecnologies lliures, les propostes d’obertura de 

l’equipament al barri, la hibridació entre participació digital i presencial i la 

recuperació de la memòria històrica del Canòdrom, entre d’altres. 

 

- El president de l’agrupament ferroviari de Barcelona, entitat que 

organitza una fira de maquetisme un diumenge al mes, demana si es podrà 

col·laborar amb l’equipament en un futur. 

- Arnau contesta que sí, és la intenció. 

4. Precs i preguntes 

A continuació, s’obre un torn d’intervencions dels veïns i veïnes presents, que 
formulen diverses queixes, comentaris i propostes. 

Algunes de les intervencions tenen resposta immediata a la mateixa sessió, i 
altres es remetran als departaments i serveis municipals corresponents: 

 

Persona Pregunta Resposta 

Jesus rivera Inversió, com quedarà ? Ara encara no hi ha pressupostos 

municipals i no sabem la inversió 

segura que tindrem. S’haurà de 

prioritzar quan es tinguin tenint en 
compte tot allò que ja es va decidir 

en els processos participatius 



 

 

Xavier Cuchí. 

veí 

Carrer acàcies, no s’ha fet 

com esperaven. Quedarà 

així ? 

Es va fer l'actuació de Protegim 

escoles aquest estiu canviant el 

sentit del carrer Acàcies per reduir 
el trànsit i millorar l’entorn escolar. 

Abans de la pandèmia era un dels 

carrers previstos de reurbanitzar 

però a hores d'ara no tindrem els 
diners per dur-ho a terme. Si hi ha 

alguna millora en senyalització ens 

ho podeu fer arribar 

Francesc 

Beired. 

penya 

Equipaments del barri ? 

com està el tema. 

Ara s’està invertint en els projectes 

de futures obres. No es pot garantir. 

Olga, unió de 

botiguers 

Felip II, hi ha moltes cuques 

grans 

Es pren nota 

 Hi ha poques botigues Estem treballant a través de 

Barcelona activa un diagnòstic i 

projecte per fer front als locals 

buits. 

Matilde F Hi ha la possibilitat de 

de què al solar de C Arenal 
s’obri un accés des de c 

can Ros a la Meridiana? 

 

Si que és possible. Serà un espai 

privat d’us públic. També hi haurà 
un espai per al barri. 

Ass arrels per què no tenen accés a 

camp del ferro 

Ara mateix l'equipament està ple i 

es fa complicat encabir més clubs. 

Mirem de donar la informació al 

club que segons ens fa arribar hi ha 
uns equips de fora del districte, 

cosa que desconeixíem. 

Maurici CM Des que es va reconfigurar 

la cruïlla dels carrers Sant 

Pasqual Bailón, Cardenal 

Tedeschini i Riera d'Horta, 
ha quedat una zona morta 

d'uns quants metres 

quadrats entre l'aparcament 

de cotxes i el de motos. 
Una bona opció seria 

instal·lar-hi alguns 

ancoratges per a poder-hi 

aparcar bicicletes. 

Ho traslladem a la Taula de 

mobilitat del districte, l'espai on 

tècnics del districte, Mobilitat i 

Guardia Urbana analitzen aquestes 
propostes. Us fem retorn quan en 

tinguem resposta. 

Maurici CM Al pas de peatons del carrer 

Felip II a l'alçada del carrer 

Sant Pasqual Bailón els 
cotxes hi arriben a una 

velocitat excessiva, 

especialment de baixada 

Ho traslladem a la Taula de 

mobilitat del districte, l'espai on 

tècnics del districte, Mobilitat i 
Guardia Urbana analitzen aquestes 

propostes. Us fem retorn quan en 

tinguem resposta. 



 

 

(tenen dos carrils en aquest 

sentit). Fora bo instal·lar 

dos coixins berlinesos per 
tal que els cotxes 

haguessin de reduir la 

velocitat i els vianants 

poguessin creuar amb més 
seguretat. 

Maurici CM El carrer Alexandre Galí, 

entre plaça Modrego i 
Ramon Albó, és massa 

estret per tenir doble sentit 

de circulació. Una bona 

solució seria eliminar una 
línia d'aparcament entre 

Modrego i Prat d'en Roquer 

(9 cotxes) per poder 

mantenir el doble sentit de 
circulació, i deixar només 

un sentit de circulació des 

de Prat d'en Roquer fins a 

sortir a Ramon Albó. 

Ho traslladem a la Taula de 

mobilitat del districte, l'espai on 
tècnics del districte, Mobilitat i 

Guardia Urbana analitzen aquestes 

propostes. Us fem retorn quan en 

tinguem resposta. 

olga Hi ha temes de mobilitat a 

molts carrers del barri 

Ho traslladem a la Taula de 

mobilitat del districte, l'espai on 
tècnics del districte, Mobilitat i 

Guardia Urbana analitzen aquestes 

propostes. Us fem retorn quan en 

tinguem resposta. 

Xavier Cuchí Demana alguna proposta 

pel carrer alexandre galí. 

Ara, no està be. Qualsevol 
solució seria millor. 

Ho traslladem a la Taula de 

mobilitat del districte, l'espai on 

tècnics del districte, Mobilitat i 
Guardia Urbana analitzen aquestes 

propostes. Us fem retorn quan en 

tinguem resposta. 

Francesc 

beired 

On es poden fer les 

queixes. La Web del 

districte és millorable. 

Isabel Loscos s’ofereix. També 

s’ofereix l’aavv. Regidora apunta el 

telèfon del civisme : 900226226 I 
també al Tècnic de Barri. 

 
 
- Es clou la sessió a les 20,15h. 

 
 
 


