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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE MONTBAU 
 
13 d’abril de 2015 a les 19:00 hores.  
Biblioteca de Montbau. C/ Àngel Marqués 4-6 
 
Ordre del dia: 
 

- Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri. 
- Altres informacions d’interès per al Barri. 
- Torn obert de paraules. 

 
Assistents: 
 
Presideix la taula la Regidora del Districte, Sra. Francina Vila, a qui acompanyen el Sr. 
Lluis Bou, Conseller del barri de Montbau i Gemma Blasco com a tècnica del barri de 
Montbau. 
 
Assisteixen els Consellers del Districte adscrits al barri de Montbau, en representació 
dels diferents partits polítics. 
 
 Sr. Ramón Carrión (PSC). 
 Sr. Manuel Conde (PPC) 
   
Assisteixen també, representants tècnics del Districte: el Gerent, Sr. Carles Mas, en 
representació de Serveis Tècnics, el Sr. Manuel Franco.  
 
La Regidora comença donant la paraula a la Directora de la Biblioteca de Montbau, 
Sra. Càndida Rubín, i menciona que l´ampliació de la Biblioteca ha estat un objectiu  
d´aquesta legislatura. En aquest moment  hi ha un increment de més de 300 metres 
quadrats i  suposa una ampliació de més de 60 % en l´espai que tenia. 
 
La Directora de la Biblioteca comenta que ara a l´entrada hi ha espai per acollir grups 
d´escolars o estudiants que a vegades fan visites, a més comenta que l´entrada li dóna 
més visibilitat a la Biblioteca. Passa a detallar in situ els diferents espais, destaca la 
millora de l´espai infantil i expressa la seva satisfacció per les obres fetes. Passa el 
micròfon a la Regidora que destaca que les obres han permès crear una nova sala que 
és independent de la Biblioteca i que es pot utilitzar per entitats. 
 
Una veïna, que no s´identifica, expressa que no és bona l´accessibilitat en la nova 
entrada per a cadires de rodes ja que el carrer es fa molt estret. La Directora comenta 
que és complicat tenir dos accessos ja que ells només són tres treballadors i no es 
poden posar dos antifurs a les dues portes. En el cas que hi hagi algú que hagi 
d´entrar per la porta de darrera com ells seran dins només caldrà que es demani. 
 
Diferents veïns comenten que des del primer moment es va dir que l´entrada pel C/ 
Angel Marquès 4-6 seria de difícil accessibilitat i manifesten que no se´ls va tenir en 
compte. Es demana un accés més segur. 
 
La Regidora respon  que es poden estudiar diferents solucions que facin l´accés a la 
nova entrada de la Biblioteca més segur. 
 

Districte d’Horta-Guinardó 
Ronda Guinardó, 49 
08024 Barcelona 
93 291 67 60 
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Una veïna pregunta sobre l´obertura de la Biblioteca en vacances d´estiu. La Regidora 
respon  que com a Districte hi ha Biblioteques que queden obertes a l´estiu, no totes. 
La veïna respon que en un barri on hi ha molta gent gran és important que la Biblioteca 
doni servei. 
 
En els següents punts,  Francina Vila va explicar les actuacions realitzades, i els 
assistents, a través de la documentació en format paper, van seguir les actuacions des 
de darrer Consell de Barri. 
 
Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri: 
 
La Regidora va fer un repàs de les actuacions realitzades des de l’últim Consell de 
Barri. Els participants poden veure sobre el document proporcionat el detall de totes 
les actuacions fetes:  
  

- Paviment             08 actuacions 
- Baranes    01 actuació 
- Proteccions     01 actuació 
- Escossells    02 actuació 
- Mobiliari Urbà               02 actuacions 
- Equipaments    05 actuacions 
- Solars                        01 actuacions 
- Neteges    01 actuacions 
- Àrees de joc                            01 actuacions   

 
 
Es destaquen les principals actuacions de la legislatura i actuacions futures: 
 
Obres a les Placetes de Montbau (Fase II). 
 
Va indicar que aquesta actuació a l´espai públic comprès entre els  carrers Vayreda, 
Harmonia i Joan Sales s´engloben dins d´una sèrie d´actuacions de millora al sector 
de Montbau, per aconseguir una millor accessibilitat amb la continuïtat de tots els 
recorreguts amb voreres segures i rampes adaptades, una renovació del mobiliari urbà 
i una millora de la il·luminació.  
 
Condicionament del solar com aparcament situat al carrer d’Harmonia-Vayreda. 
 
La Regidora va explicar que les tasques han consistit en la neteja i esbrossada de tot 
el terreny, la formació de tres plataformes d´aparcament i la nova pavimentació en 
acabat asfàltic, La capacitat és per a 42 vehicles en una superfície aproximada de 
1.500 m2. 
 
Remodelació de l’ antic gimnàs-Casal Montbau 
 
Implantació d’un nou ascensor al Pg Valle Hebron 143 
 
Es va explicar  la implantació d’un ascensor a l´accés, pel Passeig de la Vall d´Hebron 
143 al pas soterrani que creua la Ronda de Dalt i comunica el C/ Poesia amb el C/ 
Juan Mena. 
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Enderroc piscina del Complex Esportiu Llars Mundet 
 
Enderroc complert de dos edificis, destinats a equipaments esportius amb piscines, 
vestuaris, pistes d´esquaix, zona d’oficines i zona de restauració, que presenten 
patologies no subsanables, d’acord amb la Diputació de Barcelona. 
 
Actuacions futures 
 
Connexió transversal entre els barris de Sant Genís i Montbau 
 
Actualment el projecte  està pendent d’ aprovació per part de l´ICS, s´ha parlat amb la 
nova gerència. 
 
Millora del sector C/ Harmonia 31, 33 i 35 
 
Cobertura de la Ronda de dalt 
 
La Regidora va explicar que s´ha finalitzat l´estudi de Viabilitat de la Cobertura de la 
Ronda de Dalt. La cobertura permetrà reduir la fractura urbana que suposa la Ronda 
de Dalt afavorint noves connectivitats entre els barris i protegir acústicament els 
edificis. Es fa un repàs de les diferents alternatives que s´han proposat per fer la 
cobertura de la Ronda de Dalt. 
 
Estudi de mobilitat, accessibilitat, espai públic i estructura del territori del 
Districte Horta-Guinardó. 
 
La Regidora va exposar que el districte d’Horta-Guinardó ha elaborat un pla d’ 
accessibilitat que té com a proposta central la creació d’una Xarxa Bàsica de vianants. 
 
La Xarxa bàsica de vianants té l´objectiu de relacionar els enclavaments més 
importants d’ una manera eficaç, pràctica i entenedora pels ciutadans. 
 
Apart de la Xarxa Bàsica de vianants, el districte també ha diferenciat una xarxa 
secundària a nivell de barri que s´allunya de la principal però que defineix els carrers 
dels barris amb més afluència de trànsit de vianants. En aquesta xarxa secundària les 
propostes d´actuacions aniran encaminades a fer accessible l’ espai públic i a prioritzar 
les actuacions urbanístiques amb aquest objectiu. 
 
Per aquest motiu explica que es realitzaran diferents fitxes de cada barri per definir les 
actuacions prioritàries i poder-ne fer un debat amb els veïns i veïnes de cada barri. 
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Torn obert de paraules 
 
Sra. Francisco Castro Molina: 
1.-Seguretat Ciutadana. 
 
Resposta:  
1.- Ja estan demanats més reforços a mossos d´esquadra ja que hi ha una patrulla per 
la nit a 4 barris. Es fan campanyes concretes com són els controls d’alcoholèmia. La 
Regidora destaca que Horta-Guinardó és un Districte amb poca victimització i que es 
fa una taula de prevenció cada mes, mes i mig al Districte per valorar si hi ha repunts  
d´activitats delictives i comunicar-ho a Guàrdia Urbana i Mossos. 
 
Sr. Toni Mateo: 
 
Comença la seva intervenció dient que l´Administració hauria d´escoltar els veïns en 
els Consells de barri i no escoltar la Regidora durant una hora i 10 minuts. Explica que 
com Associació estaven per boicotejar el Consell de barri però que han resolt assistir. 
 
Exposa que com Associació han assistit per fer un balanç dels 4 anys. Aclareix que 
han tingut una mitja de 53 reunions per any amb un o altre representant de 
l´Administració 
 
Segons ell la gestió de l´actual govern mereix un suspens.  Repassa les propostes pel 
barri de Montbau que es va fer des del govern del Sr. Trias 
 
-Cobertura Ronda de Dalt 
-Centre dia per gent gran i espai jove 
-Reforma integral del Pavelló de Vall d´Hebron 
-Placetes 2a fase 
 
En relació a la segona fase de placetes comenta que l´obra ha estat adequada però 
que hi ha moltes petites coses inacabades des de fa 7 mesos. Està pendent una 
reunió amb el Sr. Puelles que encara s´ha de fer. Expressa que l´AAVV se sent 
impotent davant les queixes dels veïns. 
 
També comenta que no es reposen les plantes des de fa 7 mesos. 
 
Diu que amb les obres de la Biblioteca l´equipament està d´esquenes al barri. Segons 
ell no era una prioritat ampliar-la i ha estat un error on s´ha posat la porta d´entrada 
perquè no dóna al barri. Diu que la Biblioteca s´ha acabat bé però s´ha d´escoltar als 
veïns. 
 
Sobre l´ascensor comenta han hagut de passar 14 mesos perquè es posés en marxa. 
 
Zona-30. En espera des de febrer 2014. No entén perquè no es posa en marxa si 
únicament es tracta de pintar 
 
Solar Vayreda. No hi ha interlocutor amb qui poder parlar d´aquest espai. 
 
Porcs senglars segueixen baixant al barri i s´hauria d´aconseguir que no baixessin a 
les zones urbanes. 
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Estanc del pla de Montbau. La neteja que es fa fa riure. 
 
Jardins Muñoz-Seca. S´inunda cada cop que plou, sembla una piscina. Caldria 
estudiar de posar una altre reixa. També s´inunda  Joan Sales amb Poesia. 
 
Sobre les actuals obres que s´estan fent d´enllumenat i, com exemple de com funciona 
l´Ajuntament, explica que en la zona de Joan Sales han posat un ciment que ja s´està 
desfent. A Montbau hi ha la llosa de Montbau i quan es fan reparacions mai es reposa 
aquesta llosa sinó que es fa en ciment . Afegir que un o dos cops a la setmana es talla 
la llum als Jardins de Muñoz Seca. En aquests jardins a més hi ha forats, en concret 
16 forats. 
 
Els acabats que es fan a Montbau no es fan a altres barris de la Ciutat. A Montbau 
està permès fer aquests acabats. 
 
Per finalitzar apunta dos altres promeses electorals no complertes: 
 
-Arreglar la Pl. Mossèn Palau 
-Allargar la línia de bus 17  
 
El Sr Mateo marca una sèrie de prioritats pel 2015-2018 discutides i aprovades en 
Assemblea de veïns. 
 
-3ª fase de placetes de Montbau 
 
-Mobilitat. El 67% del barri té + de 75 anys. En total és el barri més envellit de 
Barcelona. Cal pensar com superar els pendents del barri: escales mecàniques, 
rampes... 
 
Montbau no té bus de barri que faciliti els desplaçaments.  
 
Hi ha necessitat d´un Centre Cívic ja que tres entitats gestionen l´antic gimnàs que 
està ple tant al matí com a la tarda. Es prou justificat que cal un Centre Cívic. 
 
Altres qüestions pendents són la cobertura de Ronda de Dalt i la connexió amb el barri 
de Sant Genís. 
 
Resposta: La Regidora exposa que el Consell de barri és un espai participatiu que té 
una primera part informativa i després en el torn de paraules hi ha espai per a la 
participació. 
 
Comenta que també existeix la Comissió de seguiment que incorpora l´explicació del 
treball en els diferents projectes. 
 
Accepta la crítica que fa el Sr. Mateo de suspès però posa de manifest que el  full de 
ruta de Districte s´ha complert  i que la legislatura té una durada de 4 anys i no es pot 
assolir tot. Explica que determinats projectes precisen un estudi perquè tenen molta 
envergadura i a més no totes les solucions depenen del Districte.  
 
Escoltar s´escolten totes les propostes, no es fa tot perquè per aquesta raó es 
governa. S´han de prendre decisions en funció de termes d´eficiència. 
 
 



 

 

 

 

6 

 

Una veïna, que no s´identifica, critica que s´aprofita per inaugurar una cosa, la 
Biblioteca, quan encara no està acabada com s´acostuma sempre a fer 
 
 
Sra. Rosa Pujol: 
 
C/ Harmonia 1-3-5. Cal arreglar els accessos i la Sra. Pujol pensa que és un 
pressupost petit i que es podria arreglar. Comenta que el Sr. Mateo hauria d´esperar 
l´últim per fer la seva intervenció ja que el seu discurs és llarg. 
 
Resposta: La Regidora comenta que aquesta zona pertany a la 3ª fase de placetes 
  
Sr. Narcís Serrats: 
 
1.- Mobilitat al barri 
2.- Carències generals i històriques 
3.- Tercera fase placetes 
4.- Places a Instituts. 
 
 
Comenta que fa 15 anys que es demana pel barri el solar de C/ Vayreda i no hi ha 
manera d´aclarir a qui pertany ( Mancomunitat) i sobretot que sigui traspassat a 
l´Ajuntament. 
 
Planteja que tots els alumnes del barri han de poder escollir a quin Institut assistir. 
Aquest any sembla que no hi ha hagut problema però demana que es segueixi estant 
a l’aguait de que això sigui sent així en els propers anys. L´Institut de Vall d´Hebron no 
és sentit pel barri com un Institut de referència. 
 
Resposta: La Regidora comenta que es posarà en marxa un espai de treball amb 
comunitats educatives, veïns, professionals  perquè tothom es pugui sentir orgullós de 
l´Institut de referència del seu barri. 
 
Sr. Fco. Javier Pérez Alonso 
 
El Sr. Pérez parla en relació als problemes estructurals que tenen al CEIP Tres Pins. 
L´escola és municipal i té dependència del Districte i no del Consorci. El pati està fet 
amb aflorament asfàltic, el parc infantil fa 2 anys que no es remou, per normativa 
europea s´ha de renovar,  i a les classes de l´oest fa moltíssima calor.  
 
Fa un any ja van exposar aquesta situació al Consell de barri, a una carta enviada 
se´ls va indicar que es posessin en contacte amb el Consorci. 
 
Ningú els ha respost res i demanen saber que han de fer per a parlar amb algun tècnic 
que els doni resposta 
 
Resposta: La Regidora comenta que des de Districte es pot fer un acompanyament i 
seguiment d´aquesta demanda. El recinte era de la Diputació, va ser cedit a 
l´Ajuntament i el gestiona el Consorci que és qui decideix les inversions. La Regidora 
afirma que des de Districte es pren el compromís d´anar a l´escola i fer un detall de 
quins són els problemes. 
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Sra. Josefina Garcia Soto 
 
Es queixa que els camins dels jardins Muñoz Seca s´inunden quan plou. Creu que 
costa més posar-hi sorra que arreglar-ho. Porta fotos per ensenyar-ho. Agraeix que va 
demanar que posessin una barana i l´han posada. 
 
Resposta: La Regidora recull la queixa e indica que ensenyi les fotos als tècnics 
abans de marxar. 
 
 
Sr. Eduard Zafra 
 
Es queixa de que les reixes que han posat ja estan rovellades.  
 
Comenta que ara a finals de mandat es comença a parlar de la Ronda.  
 
Es queixa d´una doble barana que pot permetre l´accés als pisos 
 
També explica que en el barri les voreres estan plenes de motos quan hi ha 
aparcaments lliures per a les motos i demana que la Guàrdia Urbana faci una revisió.  
 
Per últim pregunta quin dia s´inaugurarà la Biblioteca per tal que la Coral Sant Jeroni 
pugui fer una cantada. De fet aquest és el motiu principal pel qual ha demanat la 
paraula. 
 
Resposta: La Regidora explica que el document que es dóna en el Consell de barri és 
un ordre del dia detallat.  
 
En relació al tema de les motos a les voreres és tracta de civisme. Els agents cívics 
reforcen aquestes qüestions, cridin l´atenció davant les infraccions i truquen, si cal, a la 
Guàrdia Urbana. 
 
Opina que la cantada pot ser una molt bona idea per inaugurar la Biblioteca. 
 
Sra. Carmen Heras Marin 
 
Pregunta com es pot fer perquè la gent no estengui roba fora. Opina que les placetes 
són molt maques i que amb la roba estesa queden molt lletges. També demanen 
papereres antiblocatges. 
 
Resposta: 
 
La regidora comenta que estendre roba a l´exterior pot ser sancionable però que no és 
una prioritat ni pot ser és el millor que els veïns es denunciïn els uns als altres. Creu 
que es tracta més que els ciutadans es sensibilitzin mitjançant una campanya i no 
haver de posar cents de denúncies. 
 
Un Sr. que no s’identifica demana que l´Ajuntament ajudi a la promoció de l´esport ja 
que la joventut ha de tenir moments d´oci. Es queixa que la Unió Esportiva de Montbau 
sempre ha de jugar fora del barri i que és una entitat del barri a la qual s´ha de 
reconèixer. 
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Resposta: La Regidora respon que s´està en la línia  d’adequar els espais de Mundet 
per l´esport. Explica que hi ha un concurs. Cal fer les inversions necessàries perquè 
puguin passar més coses 
 
Sr. Ramon Morral 
 
Demana que es faci l´asfaltat del C/ Ceràmica per la zona dels garatges. 
 
Sra. Magda Valero 
 
Es queixa que els voltants de l´Institut i Harmonia estan en molt mal estat i que s´ha 
demanat en diferents ocasions. També es queixa que els cotxes aparquen i no deixen 
espai a la vorera perquè passin els vianants. 
 
Resposta: Es la tercera fase de placetes 
 
Sr. Lorenzo Juárez 
 
La queixa és en relació al mateix que l´anterior veïna. C/ Harmonia de l´1 al 35 i 
Vayreda i Ritme. 
 
Sr. Nils Papio 
 
Es presenta i presenta les Joventuts Alternatives de Montbau. Com a entitat jove 
reclama tenir espai al barri per establir els seus projectes. Porten ja un any en 
funcionament i voldrien gestionar el Casal de Montbau de manera conjunta amb les 
tres entitats que ja ho fan. 
 
Resposta: La regidora contesta que es cedeixen els espais si hi ha un projecte 
darrera i que després es pot parlar i compartir. 
 
Sra. Cristina Puigdomènech 
 
Exposa que l´accés a la Biblioteca és complicat per a cadires de rodes ( en baixada, 
estret, amb pilones...) Pregunta i hi ha un pla B per les cadires de rodes. 
 
En relació al pla de mobilitat pregunta la prioritat que tindrà el barri de Montbau i si 
l´actuació en el barri serà especial i urgent. Pregunta quines actuacions es faran i per 
on i demana quina serà la data de reunió. 
 
En relació a la Ronda de Dalt diu que el Districte no ha estat proactiu sinó reactiu i que 
han estat les associacions de veïns les que ho han impulsat. 
 
En relació al tema Bici box la Sra. Puigdomènech diu que ja s´ha reclamat en altres 
Consells de barri i que si hi ha alguna resposta a aquesta demanda 
 
Resposta: La Regidora explica que s´ha fet una diagnosi de per on passa la gent i que 
se’n han marcat prioritats per a cada barri. Es començaran les reunions amb els veïns 
amb el marc de la comissió de seguiment. 
 
En relació al Bici box i al Bicing la Regidora respon que estan en fase de projecte pilot 
a nivell de Barcelona i que cal valorar si funciona i valorar-ho. La Sra. Puigdomenech 
proposa que Montbau sigui el barri pilot per aquest tema. 
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Sra. Martí 
 
Exposa que fan falta moltes baranes al barri perquè la gent gran utilitza les escales i a 
més afirma que és bo seguir utilitzant-les 
 
Resposta: La Regidora ho recull. 
 
Sr. Fernando Marzá 
 
Comenta que l´escultura de Subirachs que està a l´entrada de Llars Mundet està 
abandonada. Així com també està molt deixada la creu de l’església i el mur de 
contenció de les cases blanques que són un exponent d´art brut. 
 
Després de viure per professió el procés de les portes de Collserola pregunta sobre la  
Ronda i si seguirà el projecte passi el que passi amb les eleccions. Sobre l’estudi de 
mobilitat comenta que justament s´ha iniciat el Consell de barri amb aquest tema ja 
que s´ha parlat de l´accessibilitat de la Biblioteca i el desacord dels veïns. Això fa que 
tingui una certa desconfiança amb les propostes que puguin sorgir en relació a la 
mobilitat. 
 
Resposta: En relació a les qüestions de conservació del patrimoni plantejades la 
Regidora comenta que s´intentarà fer el que es pugui. En relació a la creu de l´església 
és un tema que haurà d´atendre l’església. 
 
La Regidora afirma que el projecte de la Ronda de Dalt tindrà continuïtat 
 
Un veí que no s´identifica diu que ha empitjorat la seguretat ciutadana a la zona de les 
casetes blanques ja que en els últims 11 mesos li han entrat dues vegades a casa i 
que a més han robat a dos carrers més. 
 
El mateix  veí sense identificar pregunta si hi haurà algun professional que dinamitzi la 
biblioteca i si hi haurà més personal. També demana que es reposin les plantes i si es 
tracta d´un problema de diners el fet que no es reposin. 
 
Resposta: La Regidora contesta que sí que hi ha diners per plantes però el problema 
és que les roben.  
 
Un altre veïna que no s´identifica sol·licita que es posin horts urbans al barri i que 
caldria un bus de barri que connectés Montbau amb Sant Genís i la Font del Gos. 
Apunta també el deteriorament d´una escultura de Morcillo clàssica que està al Parc 
del Laberint. 
 
Resposta: La Regidora contesta que el Parc del Laberint té el seu pressupost i que 
creu recordar que la conservació d´aquesta taula està contemplat. 
 
Es pregunta per part d´un veí que poden fer els veïns i veïnes per a demanar un bus 
del barri . Allargar les línies 119 i 185 solucionaria molt el problema.  
 
Resposta: La Regidora apunta que caldria complementar el bus amb escales 
mecàniques 
 
Narcís Serrats apunta que el barri té tanta manca d’Inversions que això provoca que 
es demani molt i que quan es demana el bus de barri es proposen escales i quan es 
proposen per part dels veïns escales es planteja el bus del barri 
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En relació als Horts Urbans la JAM comenta que els van dir que s´havia de presentar 
un projecte i que millor que fos dirigit a Gent Gran per a poder ser subvencionats per la 
Fundació La Caixa. 
 
A la zona que se´ls va indicar és un lloc molt petit. Ells van proposar al C/ Poesia dalt 
de tot, zona que en principi pertany a la Mancomunitat. 
 
Resposta: La Regidora refereix l´Associació a parlar amb la tècnica de barri i que es 
pugui treballar la proposta d´un espai. 
 
Sense més es conclou la sessió. 
 
 
 
 
 
 


