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CONSELL DE BARRI DE CONGRÉS-INDIANS  - RESUM DELS PUNTS DE 
L’ORDRE DEL DIA I ACORDS ADOPTATS 
 
14 de novembre de 2019   18:30h 
 
Casal de barri de Congrés-Indians 
 
 
 
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. 
 
Anna Satorra, Consellera GMD PDCat 
 
Júlia Mayor, Consellera GMD ERC-AM. 
 
Anna Garcia, Consellera GMD BxCanvi 
 
Hi assisteixen representants de les següents entitats membres de la Comissió 
de Seguiment: 
  
Comissió de Festes d’Indians 
 
Associació de Veïns de Congrés-Indians 
 
Plataforma Can Ros Verd 
 
Assistents: 
 
Assistència total en el moment de màxima afluència:     60 
 
Ciutadanes i ciutadans:                 41 
 
Representants d’entitats:           10  
 
Altres (consellers, tècnics i ponents)         9 
 
Representants de les següents entitats 
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El Caliu-Congrés 
 
Agrupació Congrés 
 
UBCI 
 
Comissió de Festes del Congrés 
 
Grup d’Arpilleres del Congrés 
 
A.E. Futbol Sala Arrels 
 
 
Tècnics Municipals i ponents 
 
Maria Gas, Gerent del Districte. 
 
Gerard Sentís, Conseller tècnic del Districte 
 
Lucas Martínez Chito, Cap del Departament de Serveis a les Persones i 
Territori del Districte 
 
Enric Serra, Cap del Departament de Llicències i Inspecció del Districte. 
 
Albert Martín, Responsable de Democràcia Activa (Participació) 
 
Guàrdia Urbana de proximitat 
 
Antonio Alcántara, La Perifèrica 
 
Joaquim Pisa, tècnic de barri de Congrés-Indians 
 
 
Ordre del dia 

 
 

1. Presentació de l’equip de govern del Districte 
 

2. Repàs de temes del barri  

 
3. Procés i calendari del Pla d’Actuació de Districte 

 
4. Actuacions fetes per la millora de la convivència al Canòdrom 

 
5. Precs i preguntes. 
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1. Presentació de l’equip de govern del Districte 
 
La regidora saluda als assistents, es presenta ella mateixa i presenta al nou 
equip de Govern del Districte. 
 
El vicepresident saluda així mateix als assistents, i explica que exercirà 
funcions de moderador. 
 
 

2. Repàs de temes del barri 
 
La consellera de barri informa sobre els següents assumptes relacionats amb el 
barri: 
 

- Futur Espai Comunitari al sector del Canòdrom (Pla d’Equipaments del 
Canòdrom). 

- Obres del metro a l’estació Maragall. 
- Realització de la Diagnosi Comunitària del barri. 
- Actuacions als entorns del Canòdrom. 
- Caseta d’Acàcies (c.Garcilaso, 232). 
- Problemàtica al carrer Campo Florido en relació amb l’empresa Manau.  
- Suport municipal al comerç de proximitat. 
- Utilització com a habitatges de comerços tancats al barri. 
- Aparició de plagues de rates a diversos indrets del barri. 
- Diverses actuacions concretes del Districte dutes a terme en els punts 

enunciats. 
 
 

3. Procés i calendari del Pla d’Actuació de Districte 
 
El conseller tècnic explica el procés d’elaboració del Pla d’Actuació del Districte 
2020-2023 (PAD), que s’inicia en aquests moments. Cap el febrer o març es 
presentarà la proposta base en un Consell de barri monogràfic, i es treballarà 
sobre ella de manera participativa. 
  
El vicepresident del Consell de barri explica els assumptes que des de l’AVV 
Congrés-Indians i les entitats es consideren prioritaris i que al seu parer deuen 
figurar al PAD, citant: 
 

- La continuació del Pla d’Equipaments del Canòdrom (Poliesportiu, 
Equipament Comunitari). 

- Reforma urbanística de la pl. del Canòdrom. 
- Pavimentació de la calçada del carrer Ramon Albó amb asfalt 

sonoreductor. 
- Reforma dels carrers pendents d’actuació. 
- Més gran compromís de l’Ajuntament amb el comerç de proximitat al 

barri. 
 
  

4. Actuacions fetes per la millora de la convivència al Canòdrom 
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El director del Departament de SPiT explica les actuacions dutes a terme pel 
Districte Sant Andreu a partir de la diagnosi efectuada per l’equip de Gestió de 
Conflictes de l’Ajuntament, actuacions que s’han fet en coordinació amb 
diversos serveis municipals implicats i amb el Districte de Nou Barris: 
 

- Detecció i contacte amb els diversos grups humans amb presència a 
l’espai dels entorns del Canòdrom. 

- Abordatge interdisciplinar de la problemàtica de les persones sense 

sostre acampades junt al Canòdrom. 

- Inspeccions als establiments d’hosteleria del carrer Riera d’Horta, i 

resolució d’irregularitats. 

- Millora general de la neteja a la zona. 

Informa així mateix dels processos iniciats i encara no finalitzats: 
 

- Estudi de solucions per al problema de l’aparcament al tram de Riera 
d’Horta darrera de l’edifici del Canòdrom 

- Eliminació de la brutícia i els usos antihigiènics a l’entorn de la caseta 
d’ENDESA. 

- Control de plagues animals (presència massiva de coloms) 
- Millora dels aparells del circuit de salut. 

 
 

5. 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: 
 

Preguntes/Comentaris Respostes 

Veïna: demana la instal·lació de 
cadires fixes als carrers més utilitzats 
per la gent gran.   

El responsable de Llicències i 
Inspecció pren nota per estudiar la 
proposta. La consellera de barri 
demana a la veïna que prepari una 
proposta concreta de carrers. 

Veïna: al carrer del Cep hi ha 
propietaris de gossos que no 
respecten la normativa (gossos sense 
lligar, invadeixen els jardinets) i són 
agressius quan s’els retreu la seva 
conducta.   

Resposta de la regidora: cal fer més 
pedagogia, insistir amb campanyes en 
pro del civisme. 

Veïna: a la placeta del Dr. Ferran i 
Clua i tot que s’ha millorar 
l’enllumenat continuen fent botelló, hi 
ha brutícia, ampolles etc Els arbustos 
són molt alts i permeten amagar-se. 

Es pren nota per actuació de Guàrdia 
Urbana contra les conductes 
incíviques en aquest espai. També 
per actuació de Parcs i Jardins sobre 
els arbustos. 
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Demana també que es tornin les 
papereres a les parades d’autobús 
d’on s’han tret. 

Veí: pregunta de qui es la propietat 
dels jardinets tancats junt als edificis 
que limiten Jardins Vèlia, ningú els 
cuida i estan plens de brutícia i bitxos. 

El responsable de Llicències i 
Inspecció del Districte pren nota per 
averiguar-lo. 

Veïna: insisteix sobre Jardins Vèlia, 
diu que es fa botellón, hi ha brutícia, 
gossos sense lligar i molt soroll.  

La consellera de barri explica que 
durant la seva visita a aquest espai el 
va veure net. Pel que fa als gossos 
sense lligar, coincideix en que cal 
promoure conductes cíviques. 

Veí: reclama que el Districte autoritzi 
que s’instal·li una rampa d’accés a 
l’entrada de la finca, a Pinar del Rio, 
46, fins ara s’ha denegat la sol·licitud. 

El responsable de Llicències i 
Inspecció del Districte pren nota per 
estudi d’una solució alternativa. 

Veïna: diu que la parada del V27 a 
Felip II/L’Espiga deixa amb poca 
visibilitat el gir, es un problema per la 
seguretat.  

Regidora: es pren nota, es passarà a 
Taula de Mobilitat per anàlisi. 

Veí: diu que Guàrdia Urbana va 
multar fa uns dies un cotxe que feia 
descàrrega pel CC Can Clariana a 
l’àrea reservada a tal efecte. 

Es pren nota. 

Veïna: explica que surten rates del 
local d’una agència bancària tancada, 
a Felip II, 216  

Regidora: es parlarà amb la propietat.  

Veí: els contenidors davant del 
restaurant Tastavins (c. Cardenal 
Tedeschini) sempre estan col·lapsats 
per restes orgànics dipositats pel 
restaurant.  

Regidora: inspeccionar. Si cal, es 
sancionarà. 

Veí: demana un monogràfic sobre el 
Canòdrom 

El conseller tècnic respon que al marc 
del debat sobre el PAD hi haurà espai 
suficient per parlar-ne. 

Veí: diu que hi ha molta distància 
entre els passos de vianants a Felip II, 
al tram entre Pas de Sant Tarsici i 
Puerto Príncipe, la qual cosa obliga a 
caminar molt per la vorera o a 
arriscar-se travessant un carrer amb 
molt trànsit.  

Es pren nota per estudi. 

 
 
Sense més assumptes que tractar, la sessió finalitza quan són les 20h. 


