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CONSELL DE BARRI CONGRÉS INDIANS – RESUM DELS PUNTS TRACTATS 

20 de maig 2021, 18 hores 

Lloc: Canòdrom 

 

Assistents 

Presidenta: Regidora Lucía Martín 

Vicepresident: Jesús Ribera 

Consellers i conselleres  

Conseller tècnic Gerard Sentis, Consellera de barri Isabel Loscos, Consellera Junts x Catalunya   
Ximena Gadea, Conseller de Barcelona en Comú David Cadenas, Conseller del PSC Antonio 
Fortes, Consellera d’ ERC Júlia Mayor i  Conseller de Ciutadans Marcos Rodríguez. 

Tècnics i tècniques municipals 

Gerenta Maria Gas, Director Llicències i Espai Públic Enric Serra,  Foment de Ciutat Núria Salas 
i Director Serveis a les Persones i al Territori Lucas M. Martínez 

Entitats 

AVV Congrés Indians, Unió de Botiguers Congrés Indians, AE Arrels i  Agrupament Ferroviari de 
Barcelona  

 

Ordre del dia: 

1.-Informe de la regidora 

2.-Projecte Vila Veïna 

3.-Regeneració urbana Jardins Massana 

4.-Pressupostos participatius 

5.-Prec i preguntes 
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1.-Informe regidora 

La regidora saluda al conjunt d’assistents al consell, celebrant  que anem recuperant la 
normalitat i trobar-nos de forma presencial i per streaming en un equipament tan singular com 
el Canòdrom, Ateneu d’ Innovació digital i democràcia. A continuació procedeix a repassar 
temes en general del barri . 

Primer informa que s’està treballant amb Salut pel futur Centre d’ Atenció Primària de Salut 
(CAP) que hi serà entre els carrers Tedeschini i  Pardo, on s’inclourà un magatzem per les 
entitats. Aquest és el lloc actual on estan les petanques de Can Ros, que caldrà reubicar-les en 
el futur en un altre lloc del barri. Un segon tema és el projecte de la plaça del Canòdrom. 
Recorda que és un tema històric, i que actualment estem redactant l’executiu . Es preveu  que 
el projecte executiu , que es farà  durant aquest any  2021, suposarà una inversió futura  al 
voltant dels 3 milions d’euros . Caldrà  veure si de cara al 2022 hi ha la possibilitat d’aconseguir 
diners per a fer la inversió.  

Respecte a la caseta d’Acàcies informa que ja s’està treballant per poder ser utilitzada com a 
magatzem per entitats. 

També informa que l’Àrea Verda s’ampliarà al setembre de 2021 a la zona contigua de Nou 
Barris . I que si cal tractar temes d’aquest punt es pot fer en reunió expressa. 

S’informa que a nivell municipal s’estan realitzant dos estudis relacionats amb els locals 
comercials del barri. D’una banda, des del districte s’ha encarregat una diagnosi de la situació 
dels locals, superfície, llicències... i de l’altra des de la Direcció de Comerç ja es treballa en el 
pla de dinamització comercial. A nivell de ciutat també s’està desenvolupant una proposta de 
dinamització comercial per promoure la compra a nivell municipal de locals buits i que es 
treballarà per incloure’ls alguns del barri del Congrés .  

Projectes urbans al barri. La regidora explica que s’està fent un projecte per la millora dels jocs 
infantils la plaça de Doctor Modrego i de la plaça del Rom Cremat. També s’està elaborant el 
projecte executiu del carrer Cardenal Tedeschini. programa Protegim escoles s’informa que ja 
s’ha actuat a la illa educativa del Doctor Ferran i Clua i que properament està previst en 3 
centres escolars més: Congrés,  Arrels i  La Salle Congrés. 

El director Llicències i Espai Públic informa que al carrer Prat d’en Roquer, entre el tram de 
Ramon albó i Alexandre Galí , el clavegueram no és municipal ,sinó privat i antic  . S’està 
treballant amb l’empresa municipal CLABSA per analitzar quina actuació cal fer per millorar la 
situació. Amb el diagnòstic que es faci s’haurà de programar una actuació a mig termini per 
dur a terme un nou clavegueram. 
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Preguntes  Respostes 
Un veí de la part baixa  del número 29 
del carrer Prat d’en Roquer informa 
que les aigües residuals no van pel 
clavegueram sinó es filtra al subsòl, i 
mostra la seva preocupació 

Es contesta que s’està treballant per 
avaluar la situació però no tenim encara 
la proposta definida i un calendari. 

L’AVV pregunta sobre l’aparcament 
de motos davant els Jardins Massana. 
Està buit mentre que sota els porxos 
està ple de motos estacionades. 
Demana posar senyals de prohibit 
aparcar. També diu que durant el cap 
de setmana aparquen furgonetes i 
camions a les places d’àrea verda. 

Es contesta que es farà una reunió 
específica amb l’àrea de Mobilitat sobre 
l’àrea verda. Respecte la falta de 
disciplina d’aparcament s’avisarà a GUB. 
 

Un veí demana informació sobre el 
projecte de la plaça del Canòdrom, 
des de fa tres anys no han tingut 
resposta. Proposa comprar els locals 
comercials de darrera de Can 
Clariana. 
 

Es recorda que estem a la fase de 
realització del projecte executiu de la 
plaça. I respecte al tema de locals es 
tindran en compte tot i que són diversos 
propietaris i la gestió és més complicada. 
De moment està en un moment molt 
inicial del procés. 

Una veïna demana més informació 
sobre el CAP al barri.  

Es contesta que l’ajuntament té la 
competència de la cessió de sòl i en això 
es treballa. Posteriorment el Consorci de 
Salut haurà de dur a terme l’obra. 

 

2.-Projecte Vila veïna 

Núria Salas és la responsable del projecte Vila Veïna impulsat des de l’empresa municipal 
Foment de Ciutat.  Es un projecte pilot i innovador.  Té com a objectiu millorar la situació de les 
persones que requereixen cures i també pels seus cuidadors i cuidadores.  Fins ara la 
responsabilitat de les cures formava part del terreny privat i majoritàriament familiar. La 
voluntat és donar un pas per treballar-lo de forma més socialitzadora. 

Es fan a d’altres barris de la ciutat , i és un dels 4 territoris que es desplegarà enguany.  

Es faran:  

-posar en un equipament de referència, una oficina d’atenció ciutadana al barri on poder 
consultar, orientar-se.. on trobarà un equip de professionals 

-s’activaran recursos i serveis per atenció a la cura, des de un canvi en la forma de fer l’atenció 
domiciliària, un treball amb la petita infància, un espai pels cuidadors (a nivell emocional, 
assessorament jurídic, un espai de relació i de formació), grups de criança, un banc de 
recursos,  
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-també hi haurà promoció de les cures per tal de treballar el gènere com també per dignificar 

-la coordinació de recursos per les cures , tant municipals com comunitaris. Per tal 
d’amplificar-les i compartir-les per tal de multiplicar-les  

-la sensibilització sobre les cures 

-es vol treballar que l’espai públic també sigui cuidador, que sigui sensible amb la temàtica de 
les cures. Identificarà elements de millora del confort  

El mes vinent ja es trobaran gent al barri començant a treballar per a fer una primera diagnosi, 
i es veuran persones amb armilles i identificats passejant. A nivell temporal al juny 
començarem a treballar internament amb la voluntat de que al setembre ja es pugui treballar. 

Es proposa fer una sessió específica oberta a nivell veïnal. 

 

Preguntes  Respostes 
Una veïna pregunta que passa amb el 
projecte de Radars si continuarà 

Es contesta que són projectes que van 
amb la mateixa direcció i que tot suma i 
Vila Veïna ajudarà a amplificar el projecte 
Radars. 

Un veí diu que hi ha una Taula 
Comunitària al barri que cal veure 
com queda respecte al projecte. 

Es contesta que com el cas anterior es 
tracta de sumar els projectes i generar 
més sinèrgies 

Un veí pregunta pel projecte Amics de 
la gent gran i la seva relació amb Vila 
Veïna. 

Es contesta que totes les iniciatives van 
en la mateixa direcció i que es contactarà 
amb el projecte. 

El conseller Marcos Rodríguez 
pregunta si el personal contractat 
seran funcionaris. 

Es respon que l’equip que lidera el 
projecte a nivell de ciutat és municipal, 
però que els tècnics que treballaran 
estaran externalitzats. 

 

3.-Regeneració urbana a Jardins Massana 

Aquest projecte neix d’una iniciativa ciutadana durant l’etapa de confinament domiciliari 
durant la COVID. El projecte planteja la possibilitat de que en els edificis de la illa  dels Jardins 
Massana es puguin posar balcons. La proposta municipal va més enllà i planteja poder estudiar 
la possibilitat de fer una actuació més ambiciosa lligada a la millora energètica. Per tant una 
proposta de regeneració urbana integrals dels edificis que suposaria una inversió econòmica 
important que podria tenir subvenció pública provinent de “Fons europeus”, si es planteja des 
de la vessant de rehabilitació energètica . Ara estem en el punt d’estudis previs . Ja es va fer 
una primera reunió veïnal amb els presidents/es de les comunitats per tal d’explicar la 
proposta. 

L’ AVV recorda que va ser un dels promotors de la iniciativa  i ha habilitat una adreça 
electrònica de referència  balcons2021@gmail.com  per tots aquells veïns que vulguin . I 
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també a nivell municipal s’ha habilitat una altra adreça (inforegeneraciourbana@bcn.cat) , per 
poder donar més  informació sobre la iniciativa de regeneració urbana. 

 

4.-Pressupostos participatius  

El conseller tècnic explica el projecte de pressupostos participatius. Es tracta d’una proposta 
municipal per a que una part de les inversions del Districte es pugui propiciar i decidir de forma 
participada pel conjunt de veïns i veïnes . S’han destinat un import de 3 milions d’euros. 
Aquest procés passa en un primer moment per a la generació d’iniciatives ciutadanes, que al 
nostre Districte van ser un total de 200, de les quals per votació a través de la plataforma 
“Decidim” s’han escollit 20. Aquestes 20 s’han treballat a nivell tècnic la seva idoneïtat (totes 
les iniciatives tenen uns condicionats definits prèviament: no poden suposar despesa corrent, 
no han de ser per fer equipaments i serveis, han de ser de competència municipal, etc..) de 
forma compartida amb els promotors de les propostes.  En breu s’exposaran públicament en 
forma de plafons a la seu del Districte i al Canòdrom. I entre els dies 10 i 20 de juny s’inicia un 
procés de votació a través de la plataforma Decidim per tal d’escollir de forma participativa els 
projectes escollits. Tota la informació està a la pàgina web Decidim Barcelona. 

Dels 20 preseleccionats, , 3 d’ells són del barri Congrés Indians:  construir un parc inclusiu a 
Jardins Massana, la pacificació a través d’urbanisme tàctic dels entorns de les escoles de la 
Salle i d’Arrels i la pacificació de l’entorn de l’escola Ramon Llull.  

 

Preguntes  Respostes 
Un veí pregunta si només hi ha 
participació on line i si es pot fer 
presencial 

Es contesta que contesta que es farà la 
consulta, tot i que recorda que el 
Canòdrom ofereix suport en aquest sentit 

L’ AVV pregunta com es pot combinar 
les iniciatives dels pressupostos 
participatius amb la resta de projectes 
proposats a nivell de barri 

El conseller contesta que és una pregunta 
molt oportuna, i que aquestes iniciatives 
sumaran 

Una altra veïna reforça que la pàgina 
web és un espai de referència per 
assabentar-se dels processos 
participatius. 
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5.-Precs i preguntes 

Preguntes  Respostes 
Una veïna explica que amb la 
plataforma única de Felip II es genera 
una sensació de perillositat respecte 
al trànsit. Demana que es pintin les 
cantonades per tal d’ajudar a alertar 
als vianants. També explica que amb 
el canvi d’ubicació dels contenidors al 
carrer Felip II s’ha genera una 
percepció d’inseguretat al passar 
entre carrils bici i el trànsit de 
patinets.  L’ AVV afirma que està 
d’acord i es produeixen moltes 
situacions d’incivisme. 

Es contesta que s’estudiaran els dos 
temes 

La mateixa veïna demana que 
s’ampliïn les voreres a l’entorn de la 
plaça del Congrés 

Es contesta que s’estudiarà aquest tema. 
Vila Veïna explica que es plantejaran 
marxes exploratòries per mirar de 
treballar-ho. 

Un veïna va dir que a la darrera Taula 
Comunitària hi havia un punt per 
donar suport digital des del 
Canòdrom, un  punt d’assessorament 
informàtic 

Des del Canòdrom es contesta que a més 
aviat s’oferiran cursos de formació en 
funció de les mesures sanitàries existents. 
També la responsable del programa de  

La tècnica del Canòdrom llegeix del 
xat del streaming una pregunta sobre 
si hi ha alguna cosa nova sobre el 
futur pavelló esportiu PAV3 

La regidora contesta que per aquest 
mandat no està previst i s’ha prioritzat la 
plaça. 

L’ AVV demana que es revisin les 
actes i que es passin prèviament als 
membres de la comissió de 
seguiment. Proposa que s’adjunti 
unes demandes per la millora del 
funcionament de la comissió de 
seguiment del consell i també que 
s’adjunti el registre de la instància 
presentada pels veïns del Carrer Prats 
d’en Roquer 
 

Es contesta que així es farà a partir d’ara. 
 
 

 

 


