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CONSELL DE BARRI DE CONGRÉS-INDIANS  - RESUM DELS PUNTS DE 
L’ORDRE DEL DIA I ACORDS ADOPTATS 
 
11 de novembre de 2021   18:30h 
 
Presencial : Canòdrom 
 
Streaming : https://www.decidim.barcelona/assemblies/barricongresindians/f/2439/ 
 
 
Assistents 
 
Presidenta:  Lucía Martín. Regidora del Districte de Sant Andreu. 
 
Comissió de Seguiment: 
 
Jesús Ribera, Vicepresident del Consell de barri 
 
Isabel Loscos, Consellera de Barri i consellera GMD PSC.   
 
David Cadenas, Conseller GMD BenC  
 
Júlia Mayor Capdevila, Consellera GMD ERC 
 
Marcos Rodríguez. Conseller GM Ciutadans. 
 
Ximena Gadea, Consellera GMD Junts 
 
S’excusa: Anna García, Consellera GMD BCN Canvi. 
 
Hi assisteixen representants de les següents entitats membres de la Comissió 
de Seguiment: 
  
Comissió de Festes d’Indians 
 
Associació de Veïns de Congrés-Indians 
 
Associació Esportiva de Futbol Sala Arrels 
 
Plataforma Can Ros Verd 
 
Unió de Botiguers Congrés-Indians 
 
 
Assistents: 
 
Assistència total en el moment de màxima afluència:     48 
 
Ciutadanes i ciutadans:       29 
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Representants d’entitats:        6 
 
Altres (consellers, tècnics i ponents)    13    
 
Representants de les següents entitats 
 
Agrupament ferroviari 
 
Tècniques Municipals i ponents 
 
Maria Gas, Gerent del Districte. 
 
Gerard Sentís, Conseller tècnic del Districte 
 
Enric Serra, director de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 
Lucas Martínez, director de Serveis a les Persones i Territori 
 
Núria Salas, Coordinadora projecte Vila Veïna 
 
Giorgio Cavatton, tècnic de barri 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Informe de la regidora 
 
2. Estat dels projectes de Congrés-Indians: 

2.1. Infraestructures: 
• Canòdrom 
• Cap Congrés-Indians 
• Projecte de parc inclusiu Jardins Massana 
• Pacificació entorns escolars: escola Ramón Llull, Escola Arrels i La Salle 
• C/Cadernal Tedeschini 
• Àrea verda 
• Jardins Velia 

2.2. Serveis:  
• Vila Veïna 
• Servei d’Interconsulta Comunitària 
 

3. Precs i preguntes 
 
 
0. Introducció del vicepresident  
 
El Jesús Ribera dona la benvinguda al Consell de barri, n’explica el 
funcionament, especialment pel que fa els torns de paraula, i comunica que ja 
s’ha penjat l’acte de la sessió anterior. 
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1. Informe de la regidora 
 
En primer lloc i després de saludar les persones assistents i celebrar la tornada 
a la presencialitat del consell, la regidora resumeix les inversions previstes, 
informant que l’Enric Serra, Director de serveis de llicències i espai públic del 
districte, en farà una descripció més exhaustiva. 
 
- Reforma de la plaça del Canòdrom 
Objecte de reivindicacions veïnal, portem molta anys esperant-la. Era una de 
les prioritats del mandat, malauradament la pandèmia ho ha capgirat tot, i molts 
projectes es van aturar per atendre les urgències sanitàries. Ara s’estan 
recuperant, el projecte del Canòdrom s’ha treballat molt, es preveu que al març-
abril de 2022 tindrem el projecte executiu, pas previ a la licitació de les obres. 
El cost de les obres de remodelació de la plaça i l’entorn, rondarà els 3,5 
milions d’euros, import que ara mateix no està assegurat al pressupost 
municipal (que s’està negociant), però som optimistes que es pugui incorporar. 
Quan tinguem l’executiu acabat, convocarem una reunió oberta al veïnat, per a 
presentar-lo, i per a fer seguiment i impulsar les següents passes. 
 
- Reformes places del Rom Cremat i del Doctor Modrego 
S’estan treballant, però estan en una fase més endarrerida, de redacció del 
projecte. 
 
- Protegim escoles 
Es tracta d’un projecte de ciutat, per a pacificar i fer més segurs els entorns 
escolars. Ho estem treballant a les escoles Ramon Llull i Arrels, i aquest últim 
s’ha d’ajustar una mica, d’acord amb les demandes veïnals i de les escoles. 
S’executarà a l’estiu, quan tanquin les escoles.  
 
- Parc inclusiu dels Jardins Massana 
Proposta veïnal, guanyadora als pressupostos participatius. Serà un projecte 
pioner, no s’ha fet mai a Barcelona, i ha generat més implicació i participació 
que a qualsevol altra ciutat. Es tracta de fer un parc de jocs infantils dissenyats 
per a nenes i nens amb capacitat diversa.  
 
- Pla Cuidem Barcelona 
Arran del desconfinament, es reorganitza l’ús, la cura i el manteniment de 
l’espai públic, revisant i enfortint la contracta de neteja, i dedicant actuacions 
intensives a punts concrets, com la plaça del Congrés.  
 
- Taules d’espai públic 
S’estan creant taules de treball a nivell de barri, amb personal tècnic del 
districte, de la Direcció de neteja, de Parcs i Jardins, etc., obertes a tot el 
veïnat, el qual tindrà la tasca fonamental d’indicar-nos els punts crítics i 
malfuncionaments dels serveis, per a trobar propostes de millora. Es necessita 
molta participació per a que funcioni, a la primera sessió només van venir 4 
veïnes, i ho hem de potenciar. Recollim adreça electrònica de les persones 
interessades per a convocar-les. Ens comprometem a fer conèixer l’espai i a 
difondre amb més antelació les convocatòries, la propera de les quals serà pel 
dia 1 de desembre.  
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- Pla de dinamització del comerç al barri. 
La consellera de barri i de comerç, Isabel Loscos, Explica que s’ha contractat 
una empresa per a redactar un pla de dinamització del comerç al barri, que 
està en una fase de diagnòstic del barri i de les necessitats de les botigues. 
L’objectiu és potenciar el comerç que fa barri, que està patint especialment els 
canvis en les dinàmiques de consum aportats per la pandèmia, i la reconversió 
en habitatge de molts locals, quan baixen les persianes. Aquest darrer és un 
aspecte congènit al barri, que s’està treballant per resoldre a nivell urbanístic i 
d’usos, començant per un estudi que determini els instruments jurídics 
necessaris, i es treballarà amb Ecologia Urbana.  
 
- Mobilitat  
S’ha programat una reunió específica amb l’Associació de Veïns i els 
departaments municipals implicats, per a parlar de tots els temes relacionats 
amb la mobilitat (àrea verda i altres). 
 
 
Primer torn de precs i preguntes 
 
A continuació, s’obre un primer 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, per 
part de la regidora, o de l’Enric Serra en la seva intervenció, i altres es remetran 
als departaments i serveis municipals corresponents: 
 

Preguntes/Comentaris Respostes 
Enric: Un dels problemes és el 
manteniment del carrer, i la 
competència compartida entre 
Ajuntament i Parcs i Jardins, sobretot 
als escocells 

Regidora: Les noves Taules d’espai 
públic ajudaran a coordinar els agents 
que intervenen a l’espai públic, 
sobretot Neteja i Parcs i Jardin, i 
seran un canal per fer demandes. 

Betlem: Problemàtica de l’entorn de 
Canòdrom, s’ha arreglat molt amb la 
Comissió de seguiment, però no és 
suficient. Que no es deixi caure, com 
ha passat amb el PAV.  
Protegim escoles, que no es faci com 
al carrer Acàcies i al Timbaler del 
Bruc, que no s’ha pensat en el barri i 
les altres necessitats veïnal 
(aparcament, circulació...)  

Regidora: Quant al Canòdrom, 
comparteix les demandes, en coneix 
la importància. Remarca que el 
projecte s’està acabant, s’ha fet molta 
feina prèvia, i només quedarà licitar 
l’obra, i ens deixarem la pell per a que 
es pugui fer i es desencallin les 
qüestions pressupostàries.  
El Protegim Escoles no és un caprici, 
es vol donar més seguretat i salut als 
infants, tot i que sabem que cal fer 
uns ajustos. Per l’escola Arrels, 
s’escoltarà al veïnat. 

Olga: 1. Compte amb els talls de 
carrer que compliquen l’entrada i 
sortida al barri, amb conseqüències 
nefastes per al comerç. 2. Que no es 

Contesta l’Enric Serra en la seva 
intervenció. 
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trigui massa temps amb el pla 
especial per limitar els habitatges a 
les plantes baixes, perquè ja queden 
poques botigues, i se’n van perdent. 
Félix: és un dels veïns que reclamen 
la reforma de la plaça del Canòdrom, i 
manifesta descontent pels retards en 
l’execució, amb les qüestions de 
convivència que comporta. 

Mateixa resposta que a la Sra. 
Betlem. 

Paquita: Hi ha problemes de 
paneroles a les pistes Vèlia, que 
també entren a les cases. 

Mateixa resposta que al Sr. Enric. 

Margarita: 1. Reafirma tot el que s’ha 
comentat fins ara, i explica un 
accident que va tenir a causa d’uns 
gossos que corrien lliures, i la van fer 
caure, provocant-li lesions personals. 
Urgeix arreglar el Canòdrom. 2. 
Pregunta sobre el solar al costat 
(entre la plaça i l’avinguda Meridiana), 
en el qual li consta que es faran pisos 
turístics o un centre d’acollida, que 
portarà més problemes de 
convivència i menys serveis per al 
barri. 

1. Mateixa resposta que a la Sra. 
Betlem. 
2. Enric Serra: 

Marisa. Falten bancs al carrer, i s’ha 
de pensar en les persones amb 
mobilitat reduïda. Especialment, al 
carrer de la Riera d’Horta. 

Regidora: per les peticions sobre 
bancs, recollim demandes. Les Taules 
d’espai públic poden ser una eina. 
Isabel Loscos: Abans de la pandèmia 
se’n van posar una vintena, d’acord 
amb les necessitats. Que el veïnat 
ens indiqui on cal posar-ne més. 

Fernando: En la cruïlla Felip II amb 
Matanzas hi ha uns semàfors antics 
que s’espatllen sovint. També reclama 
més control als carrils bici, que no 
sigui territori d’impunitat. 

Regidora: Aquest és un tema que 
porta molt de temps arrossegant-se. 
Ens comprometem a donar trasllat al 
departament competent, sense 
descarregar responsabilitats. Ho 
portarem a la propera reunió amb 
Mobilitat. 

Daniel. Pregunta si el projecte del 
Canòdrom és el mateix que es 
presentar abans de la pandèmia. En 
segon lloc, retorna sobre el problema 
de paneroles a les pistes Vèlia. 

Mateixa resposta que al Sr. Enric. 

Gregorio. 1. Ell mateix ha sol·licitat, 
mitjançant l’AVV, bancs davant el 
centre de diàlisi, on hi ha moltes 
persones esperant. 2. Pregunta sobre 
les circumstàncies que van fer que les 

Regidora: El tema de les persones 
sense llar és molt delicat. Tenim una 
taula de treball interna, veurem què 
ha passat, on estan les persones en 
aquest moment. E veïnat no ha de fer 
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persones sense llar que dormien al 
Canòdrom es moguessin a la 
cantonada Cardenal Tedeschini – Can 
Ros. Manifesta que alguns veïns 
volen fer-los fora.  

absolutament res, i no deu llençar les 
pertinença de ningú. 

 
 
2.1. Infraestructures 
 
Pren la paraula l’Enric Serra, Director de serveis de llicències i espai públic 
 
- Canòdrom. L’Estiu passat es va presentar el projecte a l’Associació de Veïns. 
Avantprojecte definitiu, i l’equip redactor està tancant els últims temes per a 
l’executiu. S’han recollit les aportacions veïnals, a les diferents parts de la 
plaça, que inclourà el tros de carrer Can Ros davant el futur pavelló esportiu.  
 
- CAP Congrés. Ja s’ha fet la modificació del planejament, a punt d’aprovar-se 
en Comissió de govern, per afegir l’ús sanitari i incrementar el gàlib volumètric 
del nou edifici, ampliant les plantes superiors (seguirà sent PB+4), fins a 2300 
m2 de sostre, amb un local per a entitats de 200-300 m2 en planta baixa, per al 
barri, que també està al planejament. 
 
- Jocs inclusius al Jardí Massana. Aquesta mateixa setmana es farà la 
primera reunió amb els promotors i l’equip redactor.  És molt innovador, i serà 
un recorregut llarg de disseny, homologació, etc. Encara no tenim plànols per 
ensenyar, però tirarà endavant segurament, perquè està al pressupost. 
 
- Protegim Escoles. El de Ramon Llull funciona molt be, s’ha parlat amb la 
comunitat educativa pels darrers ajustos. Al gener s’hauria de validar el 
projecte, per executar a l’estiu. El d’Arrels té el mateix calendari, la proposta 
s’ha d’adaptar més a les demandes veïnals. Als Sants Innocents s’ampliarà la 
vorera, els aparcaments en bateria passaran en cordó. El dia 16 començaran 
les obres. 
 
- Cardenal Tedeschini. A finals de mes es validarà l’avantprojecte, executiu 
fins al mes de maig. Amb disponibilitat econòmica, podrà tirar endavant. 
 
- Àrea verda. S’han recollit les demandes, i se’n parlarà a la propera reunió 
amb Mobilitat. 
 
- Jardins Vèlia. Serà un dels punts importants de la propera taula d’espai 
públic, l’1 de desembre. A banda de les paneroles, hi ha problemes d’incivisme. 
 
- Jocs infantils places Doctor Modrego i Rom Cremat. Les dues tenen el 
mateix calendari: avantprojecte al desembre i executiu a l’estiu (els plànols que 
ens ensenya no son els definitius). Tan bon punt tinguem cobertura 
pressupostària, es podran fer immediatament. 
 
- Solar Meridiana. Serà una residència per estudiants, d’iniciativa privada. Hi 
ha un conveni entre Ajuntament i promotors perquè una petita part es destini a 
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habitatge. S’intentarà que es deixi un pas entre el Canòdrom i la Meridiana. 
L’alçada prevista és de PB+ 6 o 7 plantes pis, contra les 11 d’altres finques de 
la zona. 
 
- Zones compartides. Algunes de les qüestions que sortit (remodelació carrer 
Cardenal Tedeschini, manca de bancs al carrer Riera d’Horta), s’han de 
treballar conjuntament amb el districte de Nou Barris, gestionar d’acord amb el 
pressupost.  
 
- Locals en planta baixa. L’estudi encarregat el tindrem abans de nadal, però 
ja la setmana vinent tindrem un primer retorn de les anàlisis fetes, i ho 
començarem a treballar. El marge de maniobra és poc, el Congrés estava 
pensat perquè alguns comerços tinguessin també habitatges. De moment les 
llicències de canvi d’ús es concedeixen o deneguen, d’acord amb la normativa 
actual. També es fan les inspeccions pertinents. 
 
S’adjunta la presentació: 
 

Presentacio 

Infraestructures CdB Congres-Indians.pptx 
 
Segon torn de precs i preguntes 
 
A continuació, s’obre un segon torn d’intervencions sobre els darrers temes 
exposats. 
 

Preguntes/Comentaris Respostes 
Olga: Quan s’acabarà la construcció 
del CAP? 

Regidora: L’ajuntament només posa 
l’espai, les obres i el timing son  
competència de CatSalut. Al proper 
Consell demanarem que vinguin a 
explicar-ho. 

Epi: Desconeixia l’aprovació del 
projecte Canòdrom, el vol veure. Hi 
veu formigó, i es parlava de refugi 
climàtic. Li sembla molt car, i 
reivindica la part pavimentada davant 
l’equipament, i accés a la grada i al 
bar per al barri. Lamenta que no es 
faci el PAV, i sí les residències per a 
estudiants.   

Betlem: Contesta que el projecte es 
va acordar ja al 2016, es s’ha 
respectat el que va sortir de les taules 
de treball. 

Félix: Pregunta on es posaran les 
petanques que es troben al solar del 
nou CAP. 
Demana que es posin més cistelles 
de Basket, que només n’hi ha una. 

Jesús: Les petanques no es quedaran 
sense espai, ja s’ha previst que aniran 
on es construirà el pavelló esportiu. 
Betlem: el mateix veïnat va exigir que 
es posés només una cistella, per a 
evitar soroll.  

Margarita: Agraeix que es portin els  
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projectes i que es doni la cara davant 
la ciutadania. 
 
 
 
2.2. Serveis : Vila Veïna 
 
 
Pren la paraula la Núria Salas, coordinadora del projecte Vila Veïna, que ja es 
va presentar en l’anterior sessió del Consell de barri, i que té per objectiu oferir 
al veïnat un servei d’orientació i informació a les persones cuidadores, envers 
la infància, la gent gran, la dependència, etc. S’inicia a 4 barris de la ciutat, 
entre els quals el Congrés i els Indians.  
 
El primer vessant d’aquest projecte és una finestreta d’atenció presencial, que 
ja és operativa, amb un Punt d’informació i orientació, obert a tothom, i situat al 
Casal de barri al carrer Manigua, amb el següent horari: 
 
Dilluns i dijous, de 9:30 a 13:30 
Dimarts i dimecres, de 16:00 a 18:00 
 
S’hi pot rebre orientació sobre els serveis disponibles i els processos de cura, i 
es pot trobar resposta als dubtes relacionats. 
 
En segon lloc, Vila Veïna ha elaborat un diagnòstic de cures, principalment 
mitjançant una enquesta porta a porta, per a identificar les necessitats, les 
mancances i l’entitat dels compromís amb les cures que tenen les persones, 
amb la finalitat de determinar quins recursos i serveis cal desplegar o impulsar. 
Una de les necessitats que s’han detectat és la soledat no desitjada, i 
s’intentaran crear dinàmiques per a evitar-ho.  
 
El tercer aspecte del projecte s’adreça cap a l’espai públic, que també pot 
cuidar-nos, fer-nos sentir segures, còmodes. S’han de valorar aquells elements 
que ens cuiden, i potenciar-los, i resoldre els punts més problemàtics. 
S’organitzaran dues “marxes  exploratòries”, amb el veïnat, per a analitzar uns 
itineraris i detectar els elements que ens facin sentir incòmodes, siguin 
d’enllumenat, mobiliari, etc. 
 
 
Finalització de la sessió 
 
Finalment, es dona lectura i resposta a dues preguntes presentades per 
persones que segueixen la sessió de manera virtual, i a les últimes de les 
persones presents.  
 

Preguntes/Comentaris Respostes 
Susanna: Pregunta si es preveu 
tancament de la plaça del Canòdrom 
a la nit. 

Regidora: No està previst, i aquesta 
proposta no ha sortit a les taules de 
treball. Igualment, la plaça canviarà 
tant que no hauria de mantenir-se les 
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dinàmiques actuals. 
Miquel: Demana que es posi un 
baden a Concepción Arenal amb 
Riera d’Horta, per la perillositat.    

Regidora: Ho plantejarem a la propera 
reunió de mobilitat. 

Toni: PAV3, no se sap en quina fase 
està el projecte, ja no se’n parla.  
A la pista de fútbol sala (Arrels), 
l’arbrat de la masia està invaint. 

Regidora: hi ha molta feina 
administrativa per fer, MPGM, usos, 
volums, etc. Encara no tenim cap 
projecte. Donarem més passes, però 
no veurem avenços en aquest mandat 

 
 
 
 
Sense més assumptes que tractar, la sessió finalitza quan són les 19’45h. 


