
CONSELL DE BARRI DE CONGRÉS-INDIANS 
RESUM DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA I ACORDS 

 
 

 
29 d’octubre de 2018   18’30h 
Casal de Barri de Congrés-Indians 
  

Assistents 

Presidenta:  Laia Ortiz. Regidora del Districte de Sant Andreu. 

 

Comissió de Seguiment: 

 

Jesús Ribera, vicepresident 

 

Gerard Sentís, Conseller Tècnic del Districte de Sant Andreu 

Josep Vilà, Conseller GM Demòcrata 

Carlos Rodríguez Escudero, Conseller GM ERC-AM. 

Felipe López-Aranguren, Conseller GM Barcelona en Comú   

Ivàn Marzà, Conseller GM PSC  

Carme Santana, Consellera GM PP 

 

Assistents: 

 

Assistència total en el moment de màxima afluència: 60 persones   

Ciutadanes i ciutadans:  27     

Representants d’entitats:  20      

Altres (consellers, tècnics i ponents) 13      

 

Representants de les següents entitats 

 

AVV de Congrés-Indians 

Unió de Botiguers de Congrés-Indians 

Coordinadora d’Entitats de Congrés-Indians 

Plataforma Can Ros Verd 

Plataforma de Veïns Afectats del Congrés 

Congregació Diabòlica del Congrés 

El Caliu 

Agrupació Congrés 

Comissió de Festes d’Indians 

AFAP 

 

Tècnics Municipals i ponents 



Carme Turègano, gerent del Districte 

Enric Serra, cap del Departament de Llicències i Inspecció 

Albert Aixalà, tècnic de Participació del Districte 

Antonio Alcàntara, La Perifèrica 

Agents de la policia de barri 

Joaquim Pisa, tècnic de barri de Congrés-Indians 

 

 

Ordre del dia 

1. Benvinguda de la regidora als presents. 
2. Jardins Vèlia. 
3.     Projecte d’acció comunitària. 
4.     Reglament de participació i plataforma Decidim. 
5.     Precs i preguntes. 
 
 

1. Informe de la regidora 

Després de saludar als assistents, la regidora disculpa la no presència del 

conseller tècnic, absent per motius familiars.  

Entrant en matèria del seu informe: 

- Felicita a les Comissions de Festes d’Indians i de Congrés per l’èxit de 

les recents Festes Majors 

- Comenta la implementació de l’Àrea Verda 

- Informa sobre els treballs amb AVV i comerciants per a dinamitzar el 

comerç de proximitat al barri 

- Explica que es continua avançant en la definició del projecte de 

urbanització de la pl. del Canòdrom i en la construcció del pavelló 

poliesportiu previst al Pla d’Equipaments del Canòdrom 

- Informa de que ja han acabat les obres als carrers Puerto Príncipe i 

Cardenal Tedeschini 

- Informa de que l’escola-bressol del Canòdrom rebrà la denominació La 

Morera, i començarà a funcionar al desembre pròxim. 

- Comenta que el cicle de Cinema a la Fresca al Canòdrom d’aquest estiu 

ha estat novament un èxit, i introdueix breument la programació de  

Grades Obertes per aquesta tardor al mateix espai. 

- Finalment, informa de que ja estan encarregades les obres a jardins 

Vèlia. 

 

2. Jardins Vèlia 

Enric Serra explica el projecte d’arranjament de jardins Vèlia. Les obres 

s’iniciaran al mes de desembre i duraran unes 4 ó 5 setmanes, en tot cas 



finalitzaran abans de Nadal. Hi haurà prohibició senyalitzada de passejar 

gossos en aquests jardins. 

La regidora introdueix un parèntesi per explicar que la denominació Plaça 

del Canòdrom ha estat acceptada per la Ponència de Nomenclàtor, i també 

que està a punt de fer-se la licitació de les obres dels parterres del carrer 

Cienfuegos.  

S’obre un torn de paraules: 

Jordi Flores: pregunta quins mitjans es posaran perquè no entrin gossos a 

Jardins Vèlia. La regidora li respon que poden haver-hi sancions, però que 

cal apel·lar així mateix a la responsabilitat cívica dels veïns i veïnes, ja que 

no és possible establir vigilància policial les 24h. del dia. 

 

3.  Projecte d’acció comunitària 

Antonio Alcàntara explica el treball fet fins ara a partir de l’encàrrec rebut 

des d’Acció Comunitària a petició del Districte Sant Andreu.  

La finalitat es obtenir mitjançant treball de camp una fotografia de la vida 

comunitària de Congrés-Indians, i poder proposar a partir d’ella línies de 

treball que la reforcin i reorientin si s’escau. 

No es produeix cap intervenció. 

 

4.  Reglament de participació i plataforma Decidim 

Albert Aixalà presenta el nou Reglament de Participació i la plataforma digital 

Decidim.  

Del nou Reglament diu que és una eina per fomentar la participació, i que es 

va aprovar fa un any després d’un llarg procés d’elaboració. Estableix nous 

canals, nous actors, sistemes de garanties i una plataforma digital oberta a 

la participació de tothom. 

A la plataforma Decidim cada barri té el seu espai en forma de web, amb 

accés digital a la documentació que es generi en relació amb ell (documents, 

plànols, actes, etc). També admet propostes ciutadanes individuals, i per 

formular-les només cal registrar-se prèviament. 

No es produeix cap intervenció. 

 

 



  5.  Precs i preguntes 

S’obre un primer torn de paraules: 

Comunitat de propietaris de Felip II, 197-199: Diuen que els parterres al 

costat de casa seva no estan cuidats. Demanen també una rampa d’accés 

per cadires de rodes. 

Olga, de l’UBCI: Demana la revisió de les zones de càrrega/descàrrega al 

barri. Diu també que a Felip II hi ha camions aparcats durant dies sense 

intervenció del personal de control de l’Àrea Verda. Pregunta quan es durà a 

terme el canvi d’il·luminació a Felip II. Diu així mateix que a Felip II hi ha 

rates grans que es veuen pel carrer a ple dia, i també escarabats gegants. 

Pregunta finalment si hi ha alguna novetat en relació amb la possible 

reobertura del quiosc tancat a Felip II junt a la pl. del Congrés. 

Paulina Torres, del Caliu: diu que els coloms entren a les cases. 

Enric Barris, de l’AVV: pregunta quan es plantaran els arbres un cop 

acabades les obres al carrer Puerto Príncipe. Diu també que li consta que no 

poden utilitzar-se productes químics contra plagues, i pregunta quina solució 

es donarà llavors. 

Jesús Ribera, de l’AVV: referent a la implementació de l’Àrea Verda al barri i 

els problemes detectats, diu que dins del mes de novembre hi haurà una 

reunió amb els responsables d’aquest servei per valorar com està funcionant 

la implantació. 

A continuació respon la regidora, manifestant que efectivament hi ha 

prohibició d’utilitzar determinats productes químics contra les plagues, però 

que hi ha altres possibilitats per actuar. Sembla que la climatologia ha influït 

en el desenvolupament actual de les plagues, obligant a un nombre rècord 

d’intervencions municipals. Pel que fa als coloms, hi ha una campanya 

d’esterilització duta a terme per l’Agència de Salut Pública. 

Pel que fa a l’arbrat del carrer Puerto Príncipe, l’empresa adjudicatària de les 

obres està esperant el moment propici per fer-lo en les millors condicions. 

Es pren nota de les peticions de la comunitat de propietaris de Felip II, 197-

199. 

A continuació, la gerent explica que el canvi en la il·luminació es farà tot de 

cop, a 2020. 

S’obre un segon torn de paraules: 

Carles Perapoch: demana un sistema que permeti treure tickets d’Àrea 

Verda per temps llargs (mes, any, etc). En Jesús Ribera li aclareix que 



funciona una aplicació informàtica a més del 010 i una adreça postal, on li 

informaran àmpliament sobre les possibilitats existents i com gestionar la 

seva adquisició. 

Un veí de la placeta dels Indians: Explica que a la placeta hi ha un arbre molt 

petit, fa pena veure que no creix. Jesús Ribera li contesta que s’ha demanat 

fer un escocell més gran perquè l’arbre tingui més espai per les arrels i pugui 

créixer més ràpid. 

Un veí usuari de l’Àrea Verda: Pregunta si els veïns del carrer Concepció 

Arenal poden aparcar a la zona 26. Jesús Ribera li explica que les zones 22 i 

26 estan solapades, tot el carrer es zona de solapament al ser frontera entre 

dos barris encara que siguin del mateix Districte. 

Un veí: es queixa de que els repartidors de butano cobren de més per pujar 

bombones als pisos. La gent gran no pot baixar a buscar la bombona al 

camió, i es veuen obligats a pagar aquesta extorsió. La regidora explica que 

el repartiment de butano és un servei privat i que efectivament s’han detectat 

casos d’extorsió als clients. Cal canalitzar les queixes a través de l’AVV. 

Epifanio Lezana, Plataforma Can Ros Verd: pregunta quan podaran les 

palmeres del Canòdrom a la banda del carrer Pardo. La gerent li contesta 

que canalitzi la petició a través de l’AVV, que està en contacte amb Parcs i 

Jardins. 

Sense més assumptes que tractar, finalitza la sessió a les 20’30h  

 

    

 

 

  

 

 

 

 


