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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE MONTBAU 

 
23 de novembre de 2015 a les 19:00 hores.  
Local Social de l’ Associació de veïns de Montbau. C/ Roig i Soler 35 
 
 
Ordre del dia: 

 
 

1. Informació del govern sobre l’estat actual de projectes i temes pendents al barri 

de Montbau.  

2. Ronda de Dalt 

3. Procés participatiu pel Pla d’Actuació Municipal (PAM) i del Pla d’ Actuació del 

Districte (PAD): reptes de Montbau 2015-2019 

a. Informació del Procés. 

b. Explicació propostes de l’ Associació de Veïns de Montbau  

c. Recollida de propostes del Consell de barri 

4. Preguntes i assumptes de la ciutadania 

5. Reflexió per a la millora dels Consells de Barri.  

6. Torn obert de paraules. 

 
Assistents: 
 
Presideix la taula la Regidora del Districte, Sra. Mercedes Vidal, a qui acompanyen el 
Sr. Pau Gonzàlez, Conseller Tècnic i Secretari del Consell, el Sr. Joan Cela, Conseller 
de Barri i el Gerent, Sr. Eduard Vicente. 
 
Excusa la seva absència el Sr. Antoni Sànchez, vicepresident del Consell. 
 
Assisteixen els Consellers i conselleres del Districte adscrits al barri de Montbau, en 
representació dels diferents grups municipals. 
 

Sr.  Gonzalo Puelles ( CIU) 
Sra. Júlia Calonge ( C’s) 
Sra. Núria Galán Orriols ( PSC-CP) 
Sr. Manuel Conde (PPC) 

             
La Regidora del Districte obre la sessió del Consell donant la benvinguda a totes les 
persones presents. Exposa que el nou equip de govern està immers, a nivell de ciutat, 
en la revisió dels espais de participació existents. En aquest marc de revisió, explica 
que també es vol revisar el Consell de Barri, ja que el Consell de Barri és l’òrgan més 
proper a la ciutadania. Exposa que han de ser els veïns i veïnes els que han de dir 
com s’han de millorar els espais de participació: què s’ha de canviar, què s’ha de 
mantenir, què es pot millorar... i que tota aquesta informació és important per a la 
presa de decisions. 
 
Procedeix a presentar els membres de la taula i, a continuació, a llegir l’ ordre del dia. 
Tot seguit, cedeix la paraula al Gerent del Districte per iniciar el primer punt. 
 

Districte d’Horta-Guinardó 
Ronda Guinardó, 49 
08024 Barcelona 
93 291 67 60 
www.bcn.cat/horta-guinardo 
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El gerent del Districte, Eduard Vicente, repassa diferents temes pendents des de l’ 
últim Consell de barri que es va celebrar el passat 13 d’ abril i altres que han sorgit en 
aquests últims mesos. 
 

 Porcs Senglars. Es un tema preocupant a Horta-Guinardó però també a 
Gràcia, Nou Barris i Sarrià-Sant Gervasi i que com a tal s’ ha abordat amb el 
Parc de Collserola per augmentar la captura d’ animals. La caça, però, ha 
d´estar aprovada per la Direcció General de Ramaderia i Pesca de la 
Generalitat de Catalunya que en té la competència. Cal també evitar donar de 
menjar als porcs senglars, canviar mobiliari urbà que impedeixi que s’ escampi 
la brutícia per tot arreu (s’ han posat 54 papereres antibolcatge) 

 

 Jardins Muñoz Seca. Hi ha la possibilitat que es posi una reixa per a la 
recollida d’ aigua i que la derivi a un pou que hi ha en la zona amb la qual cosa 
s’ evitarien les inundacions. 

 

 3ª fase placetes. S’impulsa el projecte perquè ja estigui preparat quan s’aprovi 
el PAD. 

 

 Connexió Sant Genís. Creuament de la zona hospitalària. S’està treballant 
amb l´Hospital 

 

 C/ Vayreda. Actuació per a fer un mur que eviti que la terra vagi caient a la 
vorera. Això s’està fent en aquest final d’ any. 

 

 Parterre Domènech i Montaner. Es farà 
 

 Dues jardineres de la fase ll pendents. Al desembre es posaran. 
 

 Solar C/ Vayreda. Pertany a l’Àrea metropolitana. S’està en converses perquè 
pugui ser cedit a l’ Ajuntament. S’intentarà incloure en la 3a fase de placetes. 

 

 Escola Els Pins. El gerent pren el compromís de seure amb el Consorci per tal 
que el manteniment que han de fer es faci. 

 

 Espai Polivalent Montbau –antic gimnàs–. Suport a la gestió amb la 
incorporació d’ una tècnica des de l’octubre 

 

 Fundació La Pedrera. Proposta de gestió conjunta de l’ espai per tal de 
construir una oferta com a Casal de Gent Gran. 

 
La Regidora presenta mitjançant una presentació la demanda que s’ha fet des de 
l’Hospital Vall d’Hebron de poder utilitzar com helistop provisional La llosa de La Vall 
d’Hebrón. És un tema que ha sorgit d’urgència a darrera hora i per això no surt a 
l’ordre del dia, però és voluntat del govern explicar-lo als consells de barri dels barris 
propers a l’hospital. El lloc on ara hi ha l’helistop, no compleix els requisits de seguretat 
i s’ha de condicionar perquè no quedi tant enclotat. L’hospital ha presentat un projecte 
per construir un nou edifici amb l’helistop al terrat. Les obres es preveu que siguin de 
gener del 2016 al gener del 2018. Des de l’Hospital s’ha sol·licitat amb urgència 
utilitzar la Llosa per a poder atendre als malalts que es deriven de tot el país i que 
precisen atenció mèdica amb urgència, donat que el Vall d’Hebrón és referent a nivell 
català i estatal en alguns temes com la medicina medul·lar, l’atenció a grans 
cremats,...on la velocitat de resposta és clau. 
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Des del Districte, explica la Regidora, s’ha demanat a l’ Hospital fer una reunió amb els 
veïns i veïnes per tal que es puguin resoldre els dubtes concrets que sorgeixin, però es 
volia presentar al Consell de Barri aprofitant l’espai de trobada i intercanvi. Pregunta 
als assistents si hi ha alguna pregunta i s’obre un petit torn sobre l’helistop.  
 
Lluís Ribes pregunta quan costarà l’ helistop provisional i quin ús es farà després de 
La Llosa.  
 

La Regidora contesta que l’hospital ha fet un estudi de l’estructura de la Llosa i 
per adequar-la únicament es posarà una plataforma de formigó per redistribuir 
les càrregues. A banda, explica que aquest ús puntual no treu que haurem de 
replantejar l’ús definitiu de la Llosa i que podrem fer-ho en paral·lel, haurem de 
veure quin ús pot tenir aquest espai en el marc de la revisió i actualització del  
pla d’equipaments que el govern ja va anunciar que volia tirar endavant al 
darrer plenari. 

 
Es passa al segon punt de l’ordre del dia. Es cedeix la paraula a en Manuel de l’AVV 
del Parc de la Vall d’Hebrón, en representació de les AVV’s de Montbau, Font del Gos, 
Teixonera, Vall d’Hebrón i Sant Genís. Es fa una presentació en relació a la Ronda de 
dalt el guió de la qual és: 
 

 Millora comunicació entre els barris 

 Millora cohesió veïnal (possibilitat de compartir recursos i serveis) 

 Disminució de la contaminació atmosfèrica i acústica 

 Disminució de l’impacte paisatgístic 

 Disminució dels accidents 
 
Es demana a la Regidora que es transmeti a l’equip de govern la inquietud dels veïns i 
veïnes dels barris afectats, presents al Consell, i que es tingui en compte que al 
desembre el procés de licitació caduca. 
 

La Regidora aclareix que l’actual equip de govern no ha aturat cap actuació. 
Explicita que el passat 3 de juliol es van presentar 19 ofertes per a fer 
l’avantprojecte i que en breu s’adjudicarà, segons puntuació tècnica i 
econòmica, la redacció de l’ avantprojecte i que es planteja des del govern 
iniciar reunions amb una Comissió de seguiment formada per totes les 
Associacions de veïns afectades. 

 
El Conseller tècnic passa a explicar el procés de PAM/ PAD que és el full de ruta del 
què ha de passar a la ciutat i a cadascun dels Districtes el proper mandat, del 2015 al 
2019. Entre ara i el gener es recolliran totes les aportacions de les entitats, 
associacions i les que es facin als òrgans estables de participació com els consells de 
barri o consells sectorials. Des del gener fins el març s’obrirà la participació a tota la 
ciutadania i per a tal objectiu s’establiran espais i canals per a facilitar la participació de 
la ciutadania que no estan acostumada a fer-ho. 
Explica que com que no partim de zero i l’Associació de Veïns té els temes treballats i 
detectats, partirem de l’exposició que faci l’AVV. Per aquest motiu, dóna la paraula a l’ 
AAVV que fa l’exposició de les prioritats per aquests propers anys al barri de Montbau: 
 

 3ª fase placetes ( Escales IES Monturiol, C/ Harmonia , accessos Pl. Mossèn 
Ferran Palau, Harmonia, , C/ Ritme i Vayreda ( clavegueram), accessos Escola 
Baloo. 
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 Accés C/ Ceràmica 
 

 Jardins Pedro Muñoz Seca. S’inunden cada cop que plou 
 

 Jardins C/ Lírica. En comptes de jardí hi ha una coberta de plàstic 
 

 Llac de Montbau. L’ aigua està estancada. Cada dos per tres s’ ha de netejar i 
a més els insectes hi proliferen 

 

 Zona 30. No està pintada al C/ Arquitectura i C/ Harmonia. El 30 s’ està 
esborrant d’ aquelles zones que si estan pintades. 

 

 Els aparells de gimnàstica passiva s’ havien de posar a Can Barret, estan en 
una altra zona amb accés més difícil per a la gent gran. 
 

 Pl. Sorolla. Segueix amb un tancat 
 

 Projecte Vincles / radars. Per què aquests projectes per a Gent Gran mai 
s’implementen a Montbau 

 

  Bicing a Montbau 
 

 Mobilitat al barri. Cal un compromís municipal per a millorar la mobilitat al 
barri ja que és un barri molt envellit, els Serveis de 1ª necessitat es troben a 
una distància d’entre 800 m i 2 Km i no hi ha bus de barri. El barri té pendents 
d’un 10%. Calen escales o rampes. 

 

 Porcs Senglars 
 

 Absoluta falta d’ equipaments. Biblioteca . Es demana que es faci un accés, 
com ja s’ ha reclamat, per a millorar la seva accessibilitat.                                                                                                    
 

 Antic Gimnàs Montbau. En aquest moment hi ha un conveni per a la gestió 
entre tres entitats. Aquest espai no té aire condicionat i no té condicions per a 
ser un casal. Es demana que Montbau tingui un Centre Cívic 

 

 La Pedrera. Es demana que l’ Ajuntament s’ impliqui perquè aquest espai sigui  
Centre Cívic o  Casal d’ avis i pugui ser un equipament per al barri. 

 
La Regidora dóna les gràcies per la presentació feta. Explica que aquest any s’ha fet 
una modificació pressupostària per a disposar d’uns diners que estaven reservats per 
a pagar deute tal com marca la llei estatal. Aquests diners que s’ havien de gastar al 
2015 han servit per a temes de manteniment, per a comprar solars per edificar 
habitatge públics i en concret a Montbau per a fer el mur del C/ Vayreda. Cada any 
s’haurà de fer la modificació pressupostària per a disposar d’ aquests diners que s’han 
de reservar per a pagar deute segons disposició de l’Estat, encara que Barcelona 
tingui una economia sanejada. 
 
Assenyala que és important situar els temes de mobilitat, accessibilitat i transport en el 
barri com a prioritaris en el PAD. 
 
El Conseller tècnic dóna pas al torn de paraules. 
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Una veïna que fa pocs mesos que viu al barri assenyala que li ha sorprès que el barri i 
sobretot al voltant de l’ Hospital Vall d’ Hebron estigui tant brut. 
 
Una altre veïna comenta que els que escombren els carrers dels parterres no treuen 
res. També diu que moltes vegades quan es rega sobre les deposicions dels gossos el 
que es fa és embrutar i fer perillosa la vorera. Creu que cal aclarir qui ha de fer què de 
tota la feina. 
 
Un veí demana que l’Ajuntament acordi amb Diputació la no utilització d’herbicides que 
ja s’han retirat com a productes tòxics per part de Parcs i jardins tampoc al recinte de 
les Llars Mundet. 
 
Un altre veí aporta que quan companyies elèctriques o altres fan actuacions no deixen 
les voreres com estaven amb anterioritat.  
 
Un veí comenta que les baranes del C/ Pantomima i Cançó es van trencar perquè va 
caure un arbre ja fa temps i segueixen trencades. 
 
Un altre veí comenta que en el llac del pla de Montbau s’ha de posar un sortidor, que 
tots els barris en tenen i que no entén perquè Montbau no. 
 
Un veí diu que a causa de  les obres fetes per la segona fase a les voreres la gent 
gran pot entrebancar-se. Proposa que es podria pintar el desnivell perquè es veiés. 
També comenta que les baranes que es van posar permeten saltar dins les cases i 
que això provoca inseguretat. En el seu moment se li va respondre que la distància de 
les baranes a les finestres estava en normativa. 
 
Un altre veí comenta que hi ha molts aparcaments per a motos i que estan buits 
perquè s’ aparca a sobre de les voreres. 
 
Una veïna reclama per al barri el bicing elèctric i comenta que és un tema exposat en 
diferents ocasions a l’altre Regidora. Demana es reprengui el tema amb energia i que 
es plantegi la possibilitat d’instal·lar un bici-box 
 
Un veí comenta que amb el V21 hi ha problemes ja que tarda molt en venir o n’ hi ha 
tres autobusos en espera a final de trajecte. 
 

El Conseller tècnic respon a les diferents intervencions dient que en algunes 
d’elles ja s’està treballant, com ja ha detallat el Gerent. En relació a Vincles, 
s’ha demanat més informació a Cicles de Vida ja que les entitats de gent gran 
no estan massa contentes amb el projecte. Pel que fa a Radars explica que ja 
s’ha sol·licitat que aquest projecte pugui implantar-se a Montbau i zona nord del 
Districte. Insisteix en dir que avui es tracta de començar a recollir el que ha de 
passar en el barri del 2015 al 2019. 

 
La Regidora explica que amb Parcs i Jardins i Neteja hi ha un problema  de 
personal  per  la incapacitat de contractació que té l’ Administració i que el que 
no es vol és externalitzar la gestió de serveis. En relació al Bicing comenta que 
la contracta actual finalitza el 2017 i que amb la nova contracta s’ha d’estudiar 
incloure la bici elèctrica per afavorir el servei en els barris de muntanya i per a 
gent que amb bicicletes ordinàries no n’és usuària. També comenta que és 
important posar atenció en la freqüència dels autobusos com una de les 
maneres que permeten prioritzar el transport públic per sobre de l’ ús del cotxe. 
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El Conseller tècnic passa a llegir les preguntes que s´han fet per escrit 
 
La Sra. Juana Lopez i el Sr. Círia reclamen que en el barri es posin escales 
mecàniques. El Sr. Círia , a més, en un escrit que ha fet arribar demana quina és la 
situació de l’ espai que hi ha entre el C/ Harmonia 31-33-35 i el Col·legi Baloo, el qual 
pertany a l’ Àrea Metropolitana de Barcelona. Demana, també, que es reordeni la 
jardineria en el barri i que els autobusos 19 i 76 allarguin el seu trajecte i passin per 
Vayreda i Poesia. 
 
El Jose Torruella demana que hi hagi un bus de barri 
 
El Sr. Marcos ha deixat per escrit que al C/ Domènech i Montaner no s’ ha fet res des 
que es va inaugurar i que està molt brut. 
 
Una veïna diu que al barri hi ha molts robatoris. 
 
Lluís Ribes de la JAM comenta que son una Associació de joves del barri de Montbau i 
que no han rebut suport de l’ Ajuntament ni en el local ni en la part econòmica i que 
només s’han sentit recolzats per l’Associació de veïns. Demana se’ls tingui en compte 
en aquesta nova legislatura.  
 

El Conseller tècnic explica que es va reunir amb la seva federació, Casals de 
Joves de Catalunya, i va demanar que avisessin tant a la JAM com al Queixal. 
Com que no va ser possible, els ofereix un espai per a parlar. 

 
Josep Mª Dueñas ha deixat escrit preguntant per a les polítiques socials a nivell d’ajuts 
per a la infància i la pobresa en el barri. 
 
La Sra. Clara Nogués es queixa en relació a una caixa d’ enllumenat que hi ha al C/ 
Àngel Marqués num 8 i que perjudica a la veïna que es gran i avui no ha pogut assistir 
i a ella ja que a través de la caixa es pot pujar a casa seva. Deixa una documentació 
perquè sigui revisada. 
 
Mª Isabel Serra del C/ Benlliure, 12 demana que es faci una actuació amb un arbre 
que té davant casa seva i que està molt inclinat.  
 

Es contesta que es passarà la seva demanda a Parcs i jardins. 
 
La Sra. Martí comenta que la Font de Can Barret està abandonada i que està plena de 
rètols conforme no és potable. Suggereix que es podria posar una placa de ceràmica 
on posés “Mina Can barret”. També comenta que els jardins del C/ Harmonia 4-6 estan 
molt abandonats. Es queixa que el passat dia 21 es va fer una cursa (Ultratrail) que 
passava pel barri i que a les 6 del matí ja estaven fent soroll. Al preguntar qui havia 
organitzat la cursa, la Guàrdia Urbana va respondre que havia estat la Diputació. 
Comenta també que al C/ Harmonia 19 s’ha tret un arbre i ara hi ha un forat a la 
vorera. 
 
Una veïna comenta que no sap la raó per la qual els veïns de Montbau han de 
suportar el soroll que es produeix en els actes de Ciutat que es fan  al Velòdrom ( 
concerts, festes, actes religiosos..) 
 
Una veïna comenta que l’ accés al C/ Ceràmica i l’ accés a l’ escola Baloo està molt 
malament. 
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Un veí aporta que quan s’ hagin de fer obres no es posin grups electrògens perquè 
són molt molestos. Pregunta que en aquests moments hi ha una obra al C/ Harmonia 
19, 21 i 23 i no sap de què es tracta 
 

El Conseller tècnic respon que es valorarà el volum d’ activitat que es fa en el 
Velòdrom i apunta que quan s’ hagin de posar grups electrògens s’intentarà 
que les molèsties es minimitzin, però que de tota manera les obres generen 
molèsties temporals per a una millora posterior. Explica que l’obra que hi ha en 
aquests moments al C/Harmonia correspon a clavegueram. 

 
El Conseller tècnic demana si hi ha aportacions en relació a la millora del Consell de 
barri. 
 
El Sr. Zafra demana que es tingui el més aviat possible l’ acta i reclama que es deixi 
d’anomenar Casal de barri a l’antic Gimnàs perquè no ho és. 
 
Cristina Puigdomènech aporta que el proper Consell de barri caldria donar resposta a 
totes les preguntes fetes i que si es fan per escrit se´n faci còpia a l’ AAVV. 
 

El Conseller tècnic comenta que algunes aportacions que es van fer a la 
Comissió de seguiment ja s´han tingut en compte com per exemple posar en 
els rètols l’ ordre del dia. Afegeix que l’acta serà penjada el més aviat possible, 
a ser possible durant el proper mes, i demana que es segueixin fent propostes 
de millora del Consell de barri les quals poden ser canalitzades a través de 
l’Associació de veïns. 

 
La Regidora conclou la sessió agraint a tothom la seva participació. 
  
 
 
 
 
 
 



PENSEM EN TOT EL BARRI: MONTBAU
 PROPOSTES I REIVINDICACIONS COL.LECTIVES-PER TREBALLAR PAM-PAD 
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MB04 REVISAR RECORREGUT DELS AUTOBUSOS AL 
BARRI

MB26 NECESSITAT DE PARTERRES.

MB18 ACONDICIONAR L’ANTIC GIMNÀS:
- REVISAR SI HI HA CONDICIONS PER UN 

CASAL.
- CONVENI AMB LES TRES ENTITATS

MB22 ZONA 30 DEL BARRI DESPINTADES I ZONES 
SENSE PINTAR (C/ Arquitectura i C/ Harmonia)
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MB03 NECESSITAT DE BUS DE BARRI QUE CONNECTI 
AMB SERVEIS PÚBLICS DE BARRIS PROPERS

MB05 REVISAR ACCESSIBILITAT DE L’ACCÉS A LA 
BIBLIOTECA PER PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

MB07 IMPLEMENTAR SERVEI DE BICING - BICIBOX- 
BICING ELÈCTRIC

MB01 3RA FASE MONTBAU (PLACETES):
- Escales IES Monturiol, C/ Harmonia
- Accessos Pl. Mossèn Ferran Palau, Harmonia, , 

C/ Ritme i Vayreda ( clavegueram).
- Accessos Escola Baloo.

MB13 NECESSITAT DE CASAL DE JOVES AIXÍ COM D’
INCLOURE ELS I LES JOVES

MB06 ACCESSOS AL CARRER CERÀMICA EN MAL 
ESTAT

MB12 PROJECTAR CENTRE CÍVIC DEL BARRI AL 
"TRIANGLE": BIBLIOTECA - ANTIC GIMNÀS - ANTICS 
JARDINS

MB08 SERVEI DE BUSOS NO ÉS CÒMODE, HI HA MALS 
CONDUCTORS/ES

MB11 HI HA MANCANÇA D'EQUIPAMENTS AL BARRI

MB15 PLAÇA SOROLLA VALLADA

MB30 PINTAR DESNIVELLS DE VORERES PER EVITAR 
CAIGUDES

MB16 FONTS I SORTIDORS PER MONTBAU, LLAC 
DEL PLA MONTBAU

MB28 COMPANYIES ELÈCTRIQUES NO HAN 
ARREGLAT DESPERFECTES CAUSATS PER OBRES

MB20 REVISAR PARTERRE DOMÈNECH I 
MONTANER 

MB10 DÈFICIT DE SERVEIS SOCIALS. LLUNYANIA DEL 
CENTRE DE REFERÈNCIA I LA MANCA DE 
TRANSPORT PÚBLIC DIFICULTA ENCARA MÉS.

MB21 ACCÉS A CARRER MÚSICA TÉ ESQUERDES
MB14 POTENCIAR L’ESPAI SOCIAL LA PEDRERA

MB09 SENT EL BARRI PERCENTUALMENT MÉS 
ENVELLIT DE LA CIUTAT, CAL ENGEGAR PROJECTES 
D’ATENCIÓ A AQUEST COL·LECTIU: PROJECTE 
RADARS/VINCLES.

MB02 C/ HARMONIA 2,4,11,15,23,25 ASFALT I 
ESCALES EN MAL ESTAT I SENSE PROTECCIÓ
MB19 JARDINS DE MUÑOZ SECA

- INUNDACIONS PER MAL ESTAT 
PRODUEIX MOSQUITS, PERILL DE SALUT 
PÚBLICA.

- POSSIBILITA DE POSAR UNA REIXA.

MB27 EVITAR L’ÚS D'HERBICIDA NOCIU PER A LA 
SALUT, TANT L’AJUNTAMENT COM LA DIPUTACIÓ 
(RECINTE MUNDET)

MB17 PROBLEMA DE CONTROL DE SENGLARS 

MB25 BRUTÍCIA PRODUÏDA PELS GOSSOS.

MB24 ZONA DE L'HOSPITAL ÉS MOLT BRUTA I AMB 
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.

MB23 ELS APARELLS DE GIMNÀSTICA PASSIVA 
ESTAN A UNA ALTRA ZONA AMB ACCÉS MÉS DIFÍCIL 
PER A LA GENT GRAN.

MB29 LLAC DE MONTBAU: AIGUA ESTANCADA

MB39 CONNEXIÓ PEATONAL AMB SANT GENÍSMB43 MILLORA DE  C/VAYREDA:

MB31 MANTENIMENT DE L’ESCOLA ELS PINS

MB32 SUPORT GESTIÓ ESPAI POLIVALENT DE 
MONTBAU (ANTIC GIMNÀS) 

MB33 FUNDACIÓ LA PEDRERA: 
- CONSTRUÏR OFERTA DE CASAL DE GENT GRAN.
- CENTRE CÍVIC

MB41 URBANITZAR ELS JARDINS DEL C. LÍRICA

MB38 MILLORAR ACCES C.CERÀMICA I ESCOLA 
BALOO

MB51 DÈFICIT EN LA NETEJA DELS PARTERRES

MB57 CAL CLARIFICAR LES COMPETÈNCIES DEL 
SERVEI DE NETEJA - PARCS I JARDINS - 
MANTENIMENT.

MB44 CAL REPARACIÓ DE LES BARANES 
TRENCADES DEL C.PANTOMIMA I C/CANÇÓ

MB37 HI HA MOLTS APARCAMENTS BUITS DE MOTOS - 
CAL EDUCACIÓ PERQUÈ ELS USIN I NO APARQUIN A LA 
VORERA

MB35 L’AUTOBUS V21 ÉS MOLT IRREGULAR EN EL SEU 
FUNCIONAMENT

MB36 CAL QUE ELS AUTOBUSOS 19-76 ALLARGUIN EL 
SEU TRAJECTE I PASSIN PER VAYREDA I POESIA

MB42 REORDENAR JARDINERIA AL BARRI. 
JARDINERES PENDENTS, ALTRES EN MAL ESTAT 

MB40 SITUACIÓ DEL ESPAI QUE HI HA ENTRE 
HARMONIA 31-33-35 I COL.LEGI BALOO

MB45 C. DOMÈNECH I MONTANER BRUT I 
DEIXAT 

MB52 ROBATORIS AL BARRI

MB56 GRUP DE JOVES JAM DEMANEN SUPORT AL 
DISTRICTE

MB34 AJUDES PER LES POLÍTIQUES SOCIALS AL BARRI - 
CONCRECIÓ EN INFÀNCIA I POBRESA. 

MB46 CAIXA DE LLUM FACILITA L’ENTRADA ALS 
HABITATGES AL C. ÀNGEL MARQUÉS 8.  

MB47 PERILL DE CAIGUDA D’ARBRE A 
HABITATGE - C. BENLLIURE 12

MB48 FONT DE CAN BARRET ABANDONADA: ES 
PODRIA POSAR UNA PLACA CERÀMICA ON 
POSES: “MINA CAN BARRET”. 

MB49 MILLORA DEL MANTENIMENT DELS 
JARDINS HARMONIA 4-6 

MB53 SOROLL CURSA ULTRATRAIL

MB50 ARBRE CAIGUT AL C.HARMONIA HA DEIXAT 
UN FORAT

MB54 SOROLL DELS ACTES DEL VEL·LÒDROM. 

MB55 SOROLL DE LES OBRES A VIA PÚBLICA

MOBILITAT URBANISME I PLANEJAMENT

MILLORA ESPAI PÚBLIC: ACCESIBILITAT, 
PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI

MB58 RONDA DE DALT: 
- COMUNICACIÓ ENTRE BARRIS
- COHESIÓ VEÏNAL
- DISMINUCIÓ CONTAMINACIÓ
- IMPACTE PAISATGÍSTIC, DISMINUCIÓ D’

ACCIDENTS. 

QUE NO S’ATURI EL PROJECTE.



MILLOREM EL CONSELL DE BARRI (CB)
MONTBAU
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CADA ESPAI DE PARTICIPACIÓ TÉ DIFERENTS 
MECANISMES. DEFINIR-LOS BÉ PER  NO 

BARREJAR

EL CONSELL DE BARRI S'HA DE PLANIFICAR EN EL 
TEMPS, I NO CONCENTRAR TOTS ELS BARRIS EN UN 
MES.

DESPRÉS

EL CONSELL DE BARRI ÉS UN ESPAI PERQUÈ EL 
VEÏNAT SIGUI ESCOLTAT

ÉS L'ÚNIC ESPAI QUE TÉ EL VEÏNAT PER SER 
ESCOLTAT DIRECTAMENT.

EL CONSELL DE BARRI ÉS ÒRGAN DE CONTROL 
DEL BARRI.

SI AL CONSELL DE BARRI ES CONTESTA EL QUE 
ES PREGUNTA, JA SERIA UN AVANÇ MOLT 
IMPORTANT.

CAL QUE ES DONIN RESPOSTES AFIRMATIVES O NEGATIVES, 
PERÒ AMB CONTINGUT I ARGUMENTADES.

CALDRIA TENIR UN SISTEMA PER CONTESTAR LES DEMANDES 
DE VEÏNS I VEÏNES. L’AVV PODRIA CANALITZAR LES 
RESPOSTES DE LES QUEIXES.

S'HA DE PREGUNTAR A LA GENT COM ORIENTAR 
QUALSEVOL CANVI DE DINÀMICA

ELS CONSELLS DE BARRI S'HAN D'USAR TAL 
COM ESTAVEN FINS ARA. MILLORANT-NE 
ALGUNS PUNTS JA SERIA BASTANT.

LA PART MÉS IMPORTANT DEL CONSELL DE 
BARRI ÉS LA DE LES PREGUNTES I RESPOSTES 

AL VEÏNAT, HAURIA D'ESTAR A L'INICI DE LA 
REUNIÓ

NO PROPOSAR CANVIS AL CONSELL DE BARRI DES D'UN 
DESPATX, CAL QUE SIGUIN CONFORME AMB LA 
REALITAT DEL BARRI.

S'HAN DE CUIDAR ELS ESPAIS DE PROXIMITAT I 
ESCOLTA COM EL CONSELL DE BARRI

CADA ENTRADA-QUEIXA DEL CONSELL DE 
BARRI HAURIA DE TENIR UN CODI PER SER 
RESPOSTA

EL FORMAT D’ACTES DELS CONSELLS DE BARRI DE LA 
WEB DE DISTRICTE I BARRI SÓN DIFERENTS.

LA MAJORIA DE PARTICIPANTS SÓN GENT 
GRAN I NO ESTÀ ACOSTUMADA O 
INTERESSADA A TREBALLAR AMB 
DINÀMIQUES.

PRÈVIAMENT ALS CONSELLS DE BARRI ES POT 
AVANÇAR L'ESTAT DE LA QÜESTIÓ DELS TEMES I 
LLIURAR-HO GRÀFICAMENT A LES PERSONES 
PARTICIPANTS PERQUÈ SE SITUÏN. EL TEMA DE MANTENIMENT HAURIA DE SER 

EL TEMA MÉS IMPORTANT A DONAR 
SEGUIMENT AL CONSELL DE BARRI

S'HA DE RESPECTAR ELS SEUS PILARS: 
PROXIMITAT, FREQÜÈNCIA, COMUNICACIÓ EN 
DUES DIRECCIONS, VOLUNTAT POLÍTICA I 
ASSIGNACIÓ DE RECURSOS.

EL FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE BARRI 
S'HA D'ANAR ADAPTANT PRIMER AL QUE LA 
GENT SE SENTI CÒMODA, CAL FER ELS 
CANVIS GRADUALMENT

AL CONSELL DE BARRI LA GENT VA A PARLAR 
DEL SEUS TEMES PARTICULARS. ABANS DE 

CANVIAR ALGUNA COSA CAL SER 
RESPECTUÓS AMB EL QUE HI HA FINS ARA.


