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ACTA-RESUM CONSELL DE BARRI DE CONGRÉS-INDIANS 

 

Data:  6-11-2017 

Caràcter: Sessió ordinària 

Horari:   18:30h 

Lloc:   Casal de barri de Congrés-Indians 

 

Assistents 

Presidenta:  Carmen Andrés, regidora del Districte de Sant Andreu 

 

Consellers 

Ivan Marzà, conseller tècnic (GMD del PSC) 

Felipe López-Aranguren, conseller de barri (GMD de BeC) 

Josep Vilà i Servià, conseller del GMD del PD 

Carlos Rodríguez Escudero, conseller del GMD d’ERC 

Carmen Santana González, consellera del GMD del PP 

Jordi Obón Cabré, conseller del GMD de Ciutadans 

 

Tècnics municipals i ponents 

Carme Turégano, gerent del Districte 

Enric Serra, director de Llicències i Inspecció 

Joaquim Pisa, tècnic del barri Congrés-Indians 

Fèlix Arnal, tècnic de Mobilitat 

Antoni Roig, tècnic de Barcelona Serveis de Mobilitat (BSM) 

 

Assisteixen representants de les entitats: 

Agrupació Congrés 
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AFAP 

AFOCA 

Plataforma Can Ros Verd 

Comissió de Festes d’Indians 

Plataforma de Veïns Afectats del Congrés 

Unió de Botiguers de Congrés-Indians 

Coordinadora d’Entitats de Congrés-Indians 

Associació El Caliu 

Associació de Veïns Congrés-Indians 

 

Assisteixen al voltant de 60 persones en el moment de màxima afluència. 

 

Ordre del Dia 

1. Benvinguda i petit informe de la regidora 

2. Implementació de l’Àrea Verda al barri 

3. Carrils Bici al Barri 

4. Precs i preguntes 

 

1. Benvinguda i petit informe de la regidora 

La regidoria dona la benvinguda als presents, i fa un breu resum de les actuacions més significades 
al barri des de la celebració de l’anterior Consell de barri, entre les que destaca la propera 
obertura del nou Centre Cívic Can Clariana Cultural i la propera adjudicació de les obres de la nova 
escola bressol del Canòdrom, que es construirà durant l’any 2018. 

Per raons d’organització de la sessió, segueix aquesta abordant a continuació el punt 3, deixant el 
punt 2 per ser tractat després. 

 

2. Carrils Bici al barri 

El Sr. Fèlix Arnal explica el desplegament dels nous carrils bici al barri en l’eix Olesa-Garcilaso, i 
com aquesta implantació al barri de Congrés-Indians amplia i millora la xarxa existent, als carrers 
Felip II i Ramón Albó, connectant-la amb els nous carrils en construcció al barri de Navas (Navas de 
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Tolosa, Indústria, i St. Antoni Maria Claret) i millorant la connectivitat amb el conjunt de la xarxa 
de carrils bici. 

En el torn d’intervencions sobre aquest punt, un representant de l’AVV Congrés-Indians demana 
que al carril bici de Felip II hi hagi senyalització lumínica que reguli el trànsit de bicicletes, i que 
s’elimini l’actual i perillosa zona cega en el gir de cotxes. 

 

3. Implementació de l’Àrea Verda al barri 

El Sr. Antoni Roig explica la futura implementació de l’Àrea Verda a Congrés-Indians i les millores a 
la mobilitat i l’aparcament al barri que aportarà.  

En el torn d’intervencions una comerciant del barri demana, en nom de l’Unió de Botiguers de 
Congrés-Indians, que quan s’implanti l’Àrea Verda es tingui en compte que hi ha botiguers del 
barri que no resideixen a Congrés-Indians, i que caldria que a efectes de pagament se’ls consideri 
com a veïns residents. 

El Sr. Roig explica que els comerciants poden canviar el dret d’aparcament al seu barri de 
residència per el del barri on tenen la botiga. També informa de que està en estudi la possibilitat 
de descomptes pels comerciants.  

 

4. Precs i Preguntes 

Els veïns i veïnes fan diverses aportacions: 

 Una veïna del carrer Ramón Albó explica que els veïns d’aquest carrer pateixen un alt 
impacte acústic i ambiental com a conseqüència de la intensa circulació de vehicles.  

 La regidora respon que es demanaran estudis d’impacte sonor i ambiental pel carrer 
esmentat. 

 Un veí es queixa de que als carrers Ramón Albó i Cardenal Tedeschini les rajoles de la 
pavimentació de les voreres estan en general en mal estat, moltes trencades o ballant. 

 El responsable de Llicències i Inspecció en pren nota, i passarà la informació a 
Manteniment. 

 Un altre veí explica que al solar delimitat pels carrers Garcilaso, Puerto Príncipe i 
Alexandre Galí hi ha un solar de propietat privada, on hi ha un edifici -antic magatzem 
tancat des de fa anys- que té la coberta d’uralita. Demana inspecció tècnica i la retirada de 
l’amiant de la coberta. 

 La regidora informa de que s’està fent un cens de ciutat d’edificis antics amb teulades 
d’uralita. El responsable de Llicències i Inspecció pren nota per a inspecció. 

 Un veí del carrer Garcilaso manifesta que des de fa anys la terrassa del bar Venècia és un 
focus de molèsties pels veïns de la zona, amb sorolls, baralles i venda de drogues. El bar 
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roman obert fins altes hores de la matinada. Demana actuacions per resoldre aquest 
problema. 

 La regidora explica que des de fa anys els serveis del Districte, inclosa la Guàrdia 
Urbana, segueixen aquest problema i que han dut a terme diferents intervencions, 
però que la recent revisió de la normativa autonòmica vigent dificulta la intervenció 
en les terrasses dels bars. 

 Per últim, una veïna explica que a la placeta del Dr. Ferran junt al passeig Maragall hi ha 
“botellón” quasi totes les nits, i als matins queden les restes: ampolles trencades, 
brutícia... És un lloc amagat i fosc, caldria millorar la vigilància i l’enllumenat. 

 Es pren nota, i es traspassarà el cas als serveis corresponents, Guàrdia Urbana i 
Enllumenat Públic. 

 

Finalitza la sessió quan són les 20:45h. 

  

 

 

 


