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A//  PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES 
TÈCNIQUES 

 

1. INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIUS  
 

 

 

Amb la mesura de govern “Els barris de Barcelona” de desembre de 2008,  

l’Ajuntament va donar un pas més en el procés de descentralització administrativa i 

participativa de la ciutat, iniciat  l’any 1984, amb la divisió territorial de la ciutat en 

districtes. L’any 2007, amb la mesura de govern  “La Barcelona dels barris”, es van 

delimitar i denominar els barris de la ciutat. I finalment, l’any 2009, s’han modificat  el 

Reglaments d’organització i funcionament dels districtes i del les normes reguladores 

de la participació Ciutadana per tal de regular un nou espai de participació: el Consell 

de Barri. 

 

L’objectiu final d’aquestes i d’altres actuacions municipals és potenciar la proximitat 

de les accions municipals. 

 

El nou model de gestió territorial, implantat aquesta legislatura, aproxima les 

polítiques municipals centrals als districtes i als barris amb la creació de les Direccions 

de Territori i la figura del tècnic i tècnica de barri. Paral·lelament, amb la constitució 

dels Consells de barri, s’impulsa la proximitat participativa de l’Ajuntament envers la 

ciutadania. 

 

La mesura “Els barris de Barcelona“ consolida els barris com la unitat bàsica de  

convivència, de proximitat i participació, per excel·lència. Els elements que formen 

part essencial d’aquesta unitat són els veïns i les veïnes, que conviuen en un territori al 

voltant d’uns serveis públics i privats, uns espais oberts, una xarxa d’equipaments  i 

activitats i, vertebrat mitjançant un teixit d’entitats i associacions. 

 

Per tal d’adaptar la intervenció municipal a la realitat de cada territori, cada barri ha 

elaborat un Pla de futur  amb  l’objectiu de concretar les línies estratègiques de 

treball a deu anys vista, a partir de l’anàlisi i la diagnosi de la realitat que s’ha 

treballat al si dels consells de barri i de les comissions de seguiment.  
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Aquest  la  s’ha fet comptant amb les opinions dels agents claus de la vida del barri: 

els veïns i les veïnes, les entitats i les associacions, i aprofitant la feina feta en  altres 

processos i taules sectorials de treball als llocs on n’hi ha. 

 

Per a què elaborem els Plans de Futur?: 

 per planificar millor com volem que siguin els nostres barris 

 per conèixer de més a prop els desitjos i les necessitats de la ciutadania envers 

el seu territori i dibuixar col·lectivament el nostre barri 

 per organitzar les actuacions a partir de les necessitats i les demandes  

 per compartir un projecte de barri entre tots 

 per apostar per la proximitat amb la ciutadania 

 

El Pla de futur del barri de Montbau serà el document guia que marcarà les grans 

línies estratègiques sobre com volem que sigui el barri el 2020. L’any 2011, se’n 

concretaran per mitjà dels Plans d’Actuació de Districte (PAD) les grans línies i es 

podran treballar més sectorialment els diferents àmbits.  

 

Amb l’elaboració d’aquest document, neix l’oportunitat de crear un espai de debat i de 

reflexió entre els diferents agents (entitats, ciutadans, Administració i polítics), on posar 

en comú les diferents experiències i visions del barri. 

 

El Consell de Barri podrà fer el seguiment del desenvolupament del Pla de futur i el 

PAD mitjançant la Comissió de Seguiment durant el propers anys.  
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2.  COM S’ HI HA PARTICIPAT?  
 

 

 

 

El Pla de futur del barri de Montbau s’ha elaborat en les sessions de treball de 

la Comissió de Seguiment del Consell de Barri de Montbau la qual s’ha reunit 

cinc vegades: 

 

 El 13 d’abril de 2010, es va constituir la Comissió de Seguiment de Montbau. 

En aquesta sessió es van presentar els documents: Montbau una 

aproximació al barri; Els barris de Barcelona: L’elaboració dels plans de futur 

de cada barri; i els criteris d’intervenció de la segona fase de Montbau   

 

 El 18 de maig de 2010, es va reunir la Comissió de Treball de la segona fase 

de Montbau i van debatre el Projecte d’arranjament i millores per a la segona 

fase de Montbau. Es va convidar, a més dels membres de la Comissió, els 

presidents de les comunitats de propietaris de la zona afectada, a participar-

hi. 

 

 A la sessió del 26 de maig de 2010, s’hi van debatre i en consens es van 

elaborar les línies estratègiques dels eixos del Pla de futur del barri de 

Montbau:   

a) Serveis a les persones i equipaments   

b) Associacionisme i participació. 

 

 A la sessió del 15 de juny de 2010, es van debatre i en consens elaborar 

les línies estratègiques dels eixos del Pla de futur del barri de Montbau:  

a) Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

b) Comerç, ocupació, empreses i mercats 

c) Convivència, prevenció i seguretat 
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 A la sessió del 26 d’octubre de 2010, s’hi van presentar les aportacions als 

eixos temàtics i les línies estratègiques del Pla de futur del barri de Montbau i 

es va acordar l’Ordre del Dia del proper Consell de Barri de Montbau. 

 

 El 23 de novembre de 2010, es va convocar els veïns a una reunió informativa: 

Presentació de la segona fase del Projecte d’arranjament i millora al barri de 

Montbau (sector comprès entre el carrer de Vayreda, el carrer de l‘Harmonia i 

de Joan Sales).  

 

Metodologia 

 

La metodologia emprada per elaborar el Pla de futur del barri ha estat seguir el criteri 

que és la Comissió de Seguiment la que ha de decidir quines són les principals línies 

del Pla de futur: Ha estat una metodologia adreçada a facilitar el debat inicial per 

arribar finalment a un consens. El format s’ha concretat en la dinàmica de sessions de 

treball en forma de tallers, amb el suport de la Fundació Catalunya Segle XXI que s’ha 

encarregat de dinamitzar-les. 

 

El procés per elaborar d’una manera consensuada les línies estratègiques del Pla de 

futur ha estat el següent:  

 

A la primera sessió de la Comissió de Seguiment de Montbau, celebrada el 13 d’abril 

de 2010, es va presentar el document Montbau una aproximació al barri, elaborat per 

la tècnica de barri amb el tractament de les fonts objectives:  

 

 Amb l’explotació de les dades socioeconòmiques i demogràfiques del de barri 

 Els informes emesos pels Serveis Tècnics sobre la intervenció municipal al 

barri 

 El catàleg d’equipaments i serveis al barri 

 Les dades que recullen l’execució del Pla d’Actuació Municipal i el Pla 

d’Actuació del barri 2008-2011 
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I amb la recollida de dades obtingudes per mitjà d’entrevistes amb els representants 

de les entitats, dels veïns i de les veïnes del barri i amb l’observació directa que 

aporten informació subjectiva del barri. 

 

Aquest document tractava de fer una aproximació inicial del barri, volia ser un punt de 

partida que havia de seguir un procés dinàmic i participatiu per tal de debatre’l, validar-

lo i consensuar-lo, al qual s’havia d’incorporar la visió i el coneixement de la realitat 

dels veïns i veïnes del barri, de les associacions, de les entitats... que configuren el 

barri, recollint les seves opinions, les seves propostes, demandes i necessitats. La 

“fotografia del barri” es va consensuar a la sessió de la Comissió de Seguiment del 26 

de maig de 2010. 

 
Tal com s’explica a l’apartat anterior, en les diferents sessions de treball de la 

Comissió de seguiment es van tractar i definir –en consens- les línies estratègiques 

dels eixos temàtics del Pla de futur del barri de Montbau. 
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3.  QUI HI HA PARTICIPAT? 

 

Les persones que han participat en l’elaboració del Pla de futur són les que componen la 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri, segons s’estableixen les Normes 

reguladores de la Participació Ciutadana. Aquesta Comissió és l’encarregada de fer el 

seguiment dels temes plantejats al Consell de Barri i l’òrgan representatiu d’aquest.  La 

seva composició, per tal de garantir-ne la representativitat, és la següent: entitats del barri 

inscrites al Registre d’Entitats, ciutadania individual inscrita al Registre Ciutadà, equips 

tècnics de Districte i grups polítics del Districte. 

12 
A Montbau es van convidar a totes les entitats del barri a participar a les reunions de la 

Comissió de Seguiment, previ inici del procés d’inscripció al Registre d’Entitats de la 

ciutat, amb l’objectiu que tingués el màxim de representativitat. Hi han participat les 

següents entitats vinculades i arrelades al territori: l’Associació de Veïns de Montbau, 

l’Associació de Comerciants de Montbau, l’Associació Excursionista Etnografia i Folklore 

AEEF, l’AMPA Baloo, l’AMPA Els Pins i l’Associació Esportiva TARR. 

12 
En el procés per a l’elaboració del Pla de futur del barri de Montbau han participat trenta-

dos persones: dotze representants del teixit associatiu, nou representants dels partits 

polítics i dels equips tècnics del Districte i onze representants de la ciutadania a títol 

individual. 
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4. CALENDARI  DE REUNIONS 

 

DISTRICTE D’HORTA-
GUINARDÓ 
 
BARRI DE MONTBAU 
 

 
COMISSIONS DE 
SEGUIMENT 

 
CONSELLS DE 
BARRI 

 

Lloc: Seu social de 
l’Associació de Veïns de 
Montbau 
 
 
Lloc: Seu del Districte 
8/04/2010: reunió consellers i     
vicepresidents i tècnics del 
Districte 
 
 
Lloc: Seu social de 
l’Associació de Veïns de 
Montbau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lloc: Seu social de 
l’Associació de Veïns de 
Montbau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lloc: Seu social de 
l’Associació de Veïns de 
Montbau 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 13 d’abril de 2010, es 
constitueix la  Comissió de 
Seguiment i es presenta el 
document: Montbau una 
aproximació al barri –la 
prediagnosi del barri- i els 
criteris d’intervenció de la 
segona fase de Montbau. 
 

 

El 18 de maig de 2010, es 

presenta i s’inicia el procés 

participatiu per debatre i recollir 

les aportacions dels veïns i 

veïnes del barri del Projecte 

d’arranjament i millores per a 

la segona fase de Montbau 

 

 

El 26 de maig de 2010, es 

reuneix la Comissió de 

Seguiment per debatre, validar 

la prediagnosi i definir les línies 

estratègiques dels eixos: 

 

a) Serveis a les persones i 

equipaments 

b) Associacionisme i 

participació 

 
El 23 de novembre de 
2009, es constitueix el 
Consell de Barri de 
Montbau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
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Lloc: Seu social de 
l’Associació de Veïns de 
Montbau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lloc: Seu social de 
l’Associació de Veïns de 
Montbau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lloc: Seu social de 
l’Associació de Veïns de 
Montbau 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lloc: Seu social de 
l’Associació de Veïns de 
Montbau 
 
 

 

 

El 15 de juny de 2010, es 

reuneix la Comissió de 

Seguiment per debatre, validar 

la prediagnosi i definir les línies 

estratègiques dels eixos: 

 

a) Espai públic: urbanisme, 

mobilitat, transports i 

habitatge 

b) Comerç, ocupació, 

empreses i mercats 

c) Convivència, prevenció i 

seguretat 

 

El 26 d’octubre de 2010, es 

reuneix la Comissió de 

Seguiment per presentar i 

validar les aportacions als 

eixos temàtics i a les línies 

estratègiques del Pla de futur 

del barri de Montbau i per 

acordar la proposta de l’Ordre 

del dia del proper Consell de 

barri de Montbau 

 

 

El 23 de novembre de 2010, es 

convoquen els veïns i les veïnes 

del barri per informar-los del 

Projecte d’arranjament i 

millores per a la segona fase 

de Montbau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 20 de desembre de 
2010, se celebra el 
Consell de Barri de 
Montbau, on es 
presenta el document: 
Pla de futur de 
Montbau  
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B//  RESULTATS DEL PROCÉS DE 
DELIBERACIÓ I CONSULTA 

 

5. DOCUMENT DE DIAGNOSI VALIDAT 

 

 

5.1.  La fotografia del barri de Montbau 

La fotografia del barri presenta d’una manera objectiva la realitat present i futura del barri, 

fruit del treball dels membres de la Comissió de Seguiment  que han actualitzat, revisat, 

debatut i validat la prediagnosi que ha fet la tècnica de barri. 

La fotografia del barri recull allò de què disposa el barri per a cada un dels eixos del Pla 

de futur treballats. S’hi han incorporat equipaments i serveis que, tot i que no estan 

ubicats territorialment al barri, ofereixen servei i atenció als seus habitants. 

De les intervencions dutes a terme- les que el Districte i l’Ajuntament de Barcelona han 

implementat al barri i/o a l’entorn -. 

Les intervencions actuals - les que s’estan fent o les que estan previst de fer a curt 

termini -. 

Les intervencions pendents -les demanes procedents d’altres processos participatius i 

demandes de millora que d’una manera o una altra han estat exposades a altres espais 

d’interrelació entre el barri i l’Administració. 
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Serveis a les persones i equipaments 

El barri de Montbau disposa d’una àmplia xarxa d’equipaments esportius, educatius i 

sanitaris i assistencials. Està equipat amb set centres educatius, tres facultats i un centre 

d’estudis de formació contínua que donen servei a la ciutat; dos hospitals de ciutat que 

donen servei al barri; un CAP; un centre de salut mental; cinc residències i centres de dia 

–entitats concertades i col·laboradores-; quatre centres esportius; una biblioteca que s’ha 

consolidat com a centre generador d’activitats i de dinamització cultural del barri. La 

manca d’equipaments de barri: centre cívic, casal de barri, ludoteques, esplais de joves.... 

ha estat històricament un dels grans dèficits del barri. 

 

Hi ha una demanda veïnal per ampliar la biblioteca Montbau – Albert Pérez Baró -; 

rehabilitar els espais municipals per aprofitar-los millor d’acord amb les necessitats del 

barri -el Gimnàs Municipal- per crear un equipament polivalent per al barri i que el puguin 

utilitzar els diferents públics: infantil, juvenil i la gent gran i per fer-hi les activitats de les 

entitats del barri-; la construcció d’un centre de dia; un centre de formació professional; 

fomentar el programa Temps de barri. 

Espai públic urbanisme, mobilitat, transport i habitatge 
 

Montbau té àmplies zones verdes que representen el 60% de la seva superfície: el Parc 

Natural de Collserola; els Jardins del Palau de les Heures; els Jardins de Pedro Muñoz 

Seca; el Jardí de Montbau; a més de placetes, parterres... Això comporta una gran 

qualitat de vida per als veïns del barri, però alhora en dificulta el manteniment: replantació 

de l’arbrat, destrosses dels porcs senglars, neteja dels parterres...    

 

És un barri amb una orografia complicada que dóna lloc a carrers amb importants 

desnivells de terrenys els quals dificulten la mobilitat dels veïns i veïnes, especialment per 

a les persones amb mobilitat reduïda i per als cotxets... Es demana elaborar un estudi per 

millorar l’accessibilitat i la mobilitat dels vianants del barri i analitzar les diferents opcions 

de millora per facilitar l’accessibilitat i la mobilitat –escales mecàniques, rampes...- 
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El pla de Montbau continua sent la plaça Major del barri, el punt de trobada i de referència 

dels veïns i veïnes del barri, on es concentren bona part de les activitats de la Festa 

Major... S’ha reformat al 2009. 

 

A petició del veïnat per intervenir en les segona fase de Montbau, s’ha redactat el 

Projecte d’arranjament i millores per a la segona fase de Montbau. Aquest projecte recull 

les aportacions que els veïns i les veïnes han presentat en les diferents sessions de 

treball de la Comissió de Seguiment i en les reunions informatives. 

 

Una altra demanda veïnal recollida quant a millores d’arranjament és millorar els entorns 

del carrer Harmonia i de l’Escola Baloo. 

 

El barri té una bona accessibilitat per mitjà del transport públic. Hi ha tres parades de 

metro de la L-3 i una parada de la L-5, i diferents parades de bus. Malgrat tot, els veïns 

demanen augmentar la freqüència de pas i ampliar l’horari nocturn del Bus 10, a més 

d’ampliar recorregut dels autobusos per tal de millorar la connexió entre els barris 

limítrofs. 

 

Una altra preocupació dels veïns és el soroll de la ronda de Dalt i demanen accions per 

reduir-lo. 

Comerç, ocupació, empreses i mercats 

El comerç es concentra al pla de Montbau. A la resta del barri s’observen dèficits de 

comerç de proximitat, hi ha molts locals sense activitat –alguns locals es van convertir en 

habitatges -.  

 

El Mercat Municipal de referència és el de la Vall d’Hebron –al barri de la Teixonera-. 

 

Es demanen millores en l’accessibilitat del barri perquè determinats col·lectius puguin 

accedir al comerç i un bus de barri i ampliar el recorregut d’autobusos perquè connectin 

amb el Mercat de la Vall d’Hebron i els serveis d’altres barris. 
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Les reformes de les placetes de la segona fase milloraran les condicions per instal·lar-hi 

establiments comercials. 

 
L’Associació de Comerciants de Montbau participa en la dinamització de les activitats 

socioculturals del barri. 

 
S’està elaborant un estudi sobre el comerç al districte d’Horta-Guinardó per a conèixer la 

realitat del sector i proposar alternatives als possibles desequilibris detectats. 

Convivència, prevenció i seguretat 

Els veïns i les veïnes tenen un fort sentiment de pertinença al barri i d’identitat pròpia. 

Tothom es coneix i hi ha un bona convivència veïnal.  

 
El pla de Montbau és l’espai on es relacionen especialment els veïns i les veïnes,  també 

són punts de referència la Biblioteca i,  la seu de l’Associació de Veïns...  

 

És un barri tranquil. Hi ha Policia de proximitat, malgrat tot. No obstant això, els veïns 

perceben que hi ha una manca de seguretat i vigilància. 

Associacionisme i participació 

Hi ha 32 entitats ubicades al barri de diverses tipologies: veïnal, comercial, cultural, 

esportives, educatives, sanitàries... algunes d’àmbit de ciutat no estan vinculades al 

territori, és per això que no han participat en l’elaboració del Pla de futur ni participen a 

les activitats del barri. En canvi, les entitats arrelades al barri són molt actives amb una 

gran capacitat organitzativa, col·laboren entre elles creant comissions per a l’organització 

de la Festa Major, la Cavalcada de Reis, la Comissió del 50è aniversari del barri de 

Montbau, Sant Joan... 

 

El Districte dóna suport a les associacions mitjançant: subvencions, infraestructures, 

materials de comunicació, difusió, presència institucional... 

 
Els òrgans de participació del barri són el Consell de Barri de Montbau que es va 

constituir el 23 de novembre de 2009 i la Comissió de Seguiment del Consell de Barri. 
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De què disposa el barri? Actuacions en marxa Actuacions previstes 

(futur) 
Demandes procedents 
d’altres processos 
participatius 

1
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1 Biblioteca de Montbau Albert 

Pérez Baró 

Dinamitza la vida sociocultural del 

barri i la de la seva àrea d’influència 

Es projecta a tota la ciutat a causa 

dels seus fons i de les seves 

activitats relacionades amb el gènere 

de novel·la negra. 

 
Ampliació de la biblioteca 

1 Espai cultural per entitats 

(carrer Vayreda)  
Classes i tallers  

  

7 Centres educatius 

 EBM l’Arboç 

 EBM l’Harmonia 

 EM. Els Pins  

 Escola Baloo 

 Institut Anna Gironella de Mundet 

Institut Narcís Monturiol 

 CEE La Ginesta (Llars Mundet) 

El 17 de novembre de 2010 es va 

inaugurar l’Escola Bressol 

l’Harmonia. 

S’ha realitzat reformes a l’Escola 

Baloo 

 

  Els veïns reivindiquen un 

centre de formació 

professional 

 Programa Temps de barri 

FOTOGRAFIA DEL BARRI DE MONTBAU: 1. SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENT 
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1 Centre de salut mental    

1 Creu Roja 
   

1 CAP Sant Rafael 
   

2 Hospitals de ciutat que donen 
servei al barri:  

 Hospital Universitari de la Vall 
d’Hebron 

 Hospital Sant Rafael 

   Es demana revisar les vies 

d’accés a l’Hospital de la 

Vall d’Hebron per tal de 

facilitar la mobilitat i afavorir 

el comerç... 

5 Residències i centres de dia: 

 Fundació Albà-Hospital Sant 
Miquel. Entitat concertada 

 Centre Collserola. Entitat 
col·laboradora 

 Sant Josep. Entitat 
col·laboradora 

 Bacumar. Entitat col·laboradora 

 Centre de curta estada. 
Programa Respir per a la gent 
gran  - Llars Mundet 

 

   Els veïns reivindiquen un  

centre de dia públic per a la 

gent gran 
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4 Centres esportius 

 Gimnàs municipal 

 Pistes poliesportives Montbau, 
carrer Arquitectura 

 Centre Esportiu municipal 
Mundet: camp de futbol i 
esquaix 

 Centre Esportiu Municipal 

Mundet: gimnàs i piscina 

 
 El Gimnàs Municipal és utilitzat 

per diferents entitats i diferents 
usos: ioga, gimnàstica, també hi 
assaja la Colla Gegantera de 
Montbau... 

 
 

 Al Consell d’Equipament del 
Centre Esportiu Municipal Mundet 
que es va celebrar el 17 de juny 
de 2010, es va acordar que els 
socis de l’Associació de Veïns de 
Montbau tinguin un descompte a 
la tarifa d’abonament aprovada 
per l’Ajuntament 

 
 

 El gimnàs està en mal estat i 
hauria de tenir un ús més 
adequat a les necessitats 
del barri, per exemple: un 
centre cívic o un casal de 
barri. Els veïns reivindiquen 
espais per a gent gran, per a 
joves, per a infants, per a les 
entitats del barri... 

 
 Cal millorar l’aprofitament 

dels espais municipals 
 
 Cal millorar la senyalització 

dels equipaments 

 
3 Espais esportius urbans 

 Cistella de bàsquet (Joan 

Sales-Poesia) 

 Taula ping-pong (Harmonia,31) 

 Petanca-bitlles (Harmonia) 

 

   

 
3 Facultats 1 Centre d’estudis de 
formació  contínua que donen 
servei a la ciutat 
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1 Centre de Serveis Socials Vall 
d’Hebron (la Teixonera) 

 Presta serveis d’atenció individual 
i familiar (psicosocial personal i 
familiar, servei d’atenció 
domiciliària, cobertura necessitats 
bàsiques, o suport a les persones 
en situació de dependència) i 
serveis d’atenció col·lectiva. 
Actua coordinadament amb la 
xarxa d’educació i amb la xarxa 
de salut mental 

  

 
1 Projecte: La Casa dels Xuklis En fase de construcció, participen en 

el projecte:  
 Fundació de nenes i nens amb 

càncer 
 Ministeri de Vivenda 
 Generalitat de Catalunya 
 Diputació de Barcelona 
 Ajuntament de Barcelona 

 

Es tracta d’allotjar a les 
famílies amb nens i nenes 
que s’han de traslladar a 
Barcelona per rebre 
tractament contra el càncer a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron 
 
 

 

 
1 Casal de Catalunya Caixa    
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FOTOGRAFIA DEL BARRI: 2. ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT i HABITATGE  
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 De què disposa el barri? Actuacions en marxa Actuacions previstes 
(futur) 

Demandes procedents 
d’altres processos 
participatius 

Plaça Major: pla de Montbau 

S’ha reformat a l’any 2009 

Manteniment Manteniment 
 

 
Urbanisme: 
 
Placetes de la segona fase 

 

Participació dels veïns en el debat 
sobre la redacció del Projecte 
d’arranjament i millores per a la 
segona fase de Montbau 

 

 

Execució del Projecte 
d’arranjament i millores per a la 
segona fase 

 

 

 

Millores de la segona fase de 
Montbau 

Espais verds 

 Parc Natural de 
Collserola  

 Parc de les Heures 

 Jardins Pedro Muñoz 
Seca 

 Jardins de Montbau 

 

 

Cal pactar amb el Consorci el 
usos que es donin al Parc 
Natural de Collserola 

 

 

 

Cal millorar el manteniment i neteja 
dels espais verds 
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Jocs infantils 

 Pla de Montbau 

 Jardins de Montbau 

 Plaça Zurbaran 

 Jardins Pedro Muñoz 
Seca  

   

Espais esportiu urbans: 

 Taula ping-pong. Pla de 
Montbau 

 Petanca/bitlles   
Harmonia –petanca 14- 

   

Metro L-3 

 Montbau - Mundet -Vall 
d’Hebron 

Metro L-5 

 Vall d’Hebron 

 El 30 de juliol de 2010, es va 

inaugurar la nova estació L-5 

de metro, intercanviador L-3 i  

L-5 

  

BUS 
 10-19 

Bus barri (parades) 

 27-60-73-76-112-119-
185- B16-B19 

 

 

  Cal demanar que augmenti la 
freqüència de pas i ampliar 
l’horari nocturn del Bus 10 

 Bus de barri 
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Àrea verda  S’ha revisat i s’ha incrementat 
l’Àrea verda 

  Demanda veïnal 

Ronda de Dalt  Estudi de contaminació 
acústica  de la ronda de Dalt 

  Accions per reduir la 
contaminació acústica a 
l’entorn de la ronda de Dalt 

Habitatge  Aprovació del Pla de millora 
urbana per a la instal·lació 
d’ascensors 

 Subvencions  

  

Manteniment voreres i vials    Cal millorar l’arranjament i 
l’entorn del carrer Harmonia, 
31-33-35 
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FOTOGRAFIA DEL BARRI: 3. COMERÇ OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 
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De què disposa el barri? Actuacions en marxa Actuacions previstes (futur) Demandes procedents 
d’altres processos 
participatius 

Associació de Comerciants de 
Montbau 

Dinamització de les activitats 
socioculturals del barri 

 
Senyalització del barri i del seu 
comerç 

El comerç es concentra al pla 
de Montbau 

Elaboració d’un estudi sobre el 
comerç a Montbau per conèixer la 
seva realitat i proposar 
alternatives als possibles 
desequilibris detectats 

Elaboració d’un pla de 
dinamització comercial  

Suport a la dinamització comercial  

 

Cal millorar la connectivitat 
entre els barris limítrofs amb 
bus de barri  

Cal atraure públic potencial de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron i 
del Campus Mundet facilitant el 
trànsit dels vianants –barreres 
arquitectòniques, senyalització, 
edició de fullets, promocions...- 

Mercat de la Vall d’Hebron 
Teixonera 
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   FOTOGRAFIA DEL BARRI: 4. CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ, SEGURETAT 
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De què disposa el barri? Actuacions en marxa Actuacions previstes (futur) Demandes procedents 
d’altres processos 
participatius 

És un barri tranquil on tothom es 

coneix, amb bona convivència veïnal 

   

Els veïns i les veïnes de Montbau 

tenen un fort sentiment de 

pertinença del barri i d’identitat 

pròpia 

  Malgrat que Montbau és un 

barri tranquil els veïns tenen 

sensació d’inseguretat 

Prevenció i seguretat 

 Policia de proximitat 

 Policia Comunitària dels 

Mossos d’Esquadra 

 Tècnica de Prevenció i 

Participació 

Intervencions de la Guàrdia 

Urbana, dels Mossos d’Esquadra, 

de la tècnica de Prevenció del 

Districte  i dels tècnics de l’espai 

urbà. Augment de l’enllumenat al 

pla de Montbau 

Neteja dels grafits a la plaça 

Mossèn Ferran Palau 

 

Seguiment dels grups de joves del 

pla de Montbau i de a la plaça 

Mossèn Ferran Palau 

Incidències al pla de Montbau i 

a la plaça Mossèn Ferran Palau 

per grups de joves  

Demanen més presència 

policial amb agents uniformats 

pel barri  
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FOTO DEL BARRI: 5. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
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De què disposa el barri? Actuacions en marxa Actuacions 
previstes (futur) 

Demandes procedents 
d’altres processos 
participatius 

 
Hi ha 32 entitats ubicades al barri  Suport del Districte a les entitats per mitjà de 

convocatòries de subvencions: amb materials 
de comunicació; difusió de les seves activitats; 
infraestructures, cessió de locals... 

 Edició d’una guia d’entitats 

 Trobada d’entitats 

 
Cal continuar donant 
suport a les entitats  

 
 

Festa Major del barri 

Organitzada per la Comissió de 
Festes  

 
 Suport del Districte amb infraestructures; 

difusió; materials de comunicació; subvenció 
per fer activitats; assistència institucional... 

 

 
Cal continuar donant 
suport a la Festa Major 
del barri 

 

 

Cavalcada de Reis 

 
 Suport del Districte via subvenció 

 

Suport  
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Comissió del 50è aniversari del barri 

de Montbau 

Suport del Districte amb infraestructures; difusió; 
materials de comunicació; subvenció per fer 
activitats; assistència institucional; suport Agència 
del Carmel 
 

Programa d’activitats:  

 Bateig del gegant Cebrià de Montbau (25 
d’abril) 

 Festa popular (15 de maig) 

 Teatre (5 de juny) 

 Concert i exposició de la Coral Sant Jeroni (6 
de juny) 

 Exposició Montbau 50 anys 16 al 29 de 
setembre) 

 Cicle de xerrades (setembre-octubre) 

 Presentació del llibre commemoratiu sobre el 
50è aniversari de Montbau (gener-febrer 
2011) 

 Mostra d’Art Montbau (23 -26 setembre) 

 Mostra de llibres de Montbau (setembre – 
octubre) 
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Consell de Barri de Montbau Es va constituir el 23 de novembre de 2009, la 
propera sessió està prevista per a l’11 de gener 
de 2011 

El 20 de desembre de 2010 es presenta el Pla de 
futur del barri de Montbau 

  

Comissió de Seguiment 

 

Es va constituir el 13 d’abril de 2009 i es va 
presentar la prediagnosi del barri. El Pla de futur. 
Presentació dels criteris d’intervenció de la 
segona fase de Montbau. Constituir grups de 
treball  

 

Elaboració del Pla de 

futur del barri de 

Montbau 

 

Grup de Treball Segona Fase 

 

El 18 de maig en una sessió explicativa i de 
treball es va debatre el Projecte d’arranjament i 
millores per a la segona fase de Montbau  

 

Presentar, debatre i 

consensuar amb els 

veïns i les veïnes del 

barri el Projecte de la 

segona fase 
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5.2. Resultats de la validació: Aspectes que cal millorar, punts 

febles i potencialitats; punts forts del barri segons els eixos 

temàtics  

Serveis a les persones i equipaments 

Al barri hi ha una àmplia xarxa d’equipaments esportius i educatius. Recentment s’ha 

inaugurat l’escola bressol l’Harmonia. Per completar l’oferta educativa es demana un 

centre de formació professional. Les escoles estan molt integrades a la vida social del 

barri es demana l’aplicació del programa Temps de Barri i patis oberts. La biblioteca 

que s’ha consolidat com un centre generador d’activitats i de dinamització cultural del 

barri, amb usuaris dels barris de la Vall d’Hebron i Sant Genís dels Agudells, ha quedat 

petita i la demanda veïnal és d’ampliar-la. Es constaten dèficits d’equipaments 

culturals al barri, el gimnàs municipal que està en mal estat, és utilitzat per diferents 

entitats i té diferents usos. Els veïns consideren que és important aquest espai i que se 

l’hauria de convertir en un centre cívic o un casal de barri, en un espai polivalent per a 

diferents tipus de públic: gent gran, joves, infants, per a les entitats, etc. Es creu 

necessari que hi hagi un centre de dia públic. La proximitat de la ciutat sanitària de la 

Vall d’Hebron i del Campus Mundet són centres generadors de serveis i  de 

coneixement. 

 

Espai públic, urbanisme, mobilitat i habitatge 

El 60% de la superfície del barri és zona verda. Els veïns gaudeixen del  Parc Natural 

de Collserola, jardins... la gran extensió de superfície verda en dificulta el 

manteniment, a més de les destrosses dels porcs senglars que es desplacen a la zona 

urbana. L’orografia del terreny dificulta la mobilitat dels veïns i de les veïnes. Al 2009 

es va reformar el pla de Montbau – la plaça Major del barri-, actualment s’ha iniciat un 

procés de participació amb els veïns per debatre la redacció del Projecte d’arranjament 

i millores per a les placetes de la segona fase.  Una altra petició veïnal és millorar 

l’arranjament dels entorns del carrer Harmonia i l’Escola Baloo. El barri té una xarxa de 

transport públic que facilita la mobilitat cap a la ciutat, però cal millorar la connexió amb 

els barris limítrofs.  
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Comerç, ocupació, empreses i mercats  

L’Associació de Comerciants col·labora molt activament amb altres associacions: 

veïns, culturals... en la dinamització sociocultural del barri. El comerç es concentra al 

pla de Montbau. Hi ha dèficits de comerç de proximitat, molts locals sense activitat, 

alguns es van reconvertir en habitatges de planta baixa. La reforma de les placetes de 

la segona fase millorarà les condicions per instal·lar-hi establiments comercials. 

L’urbanisme, la superfície dels locals, la dificultat de mobilitat són punts febles per al 

comerç. La proximitat de la ciutat sanitària de la Vall d’Hebron i del Campus Mundet 

podria generar un alt nombre de consumidors al barri.  

 

Convivència, prevenció i seguretat 

Els veïns i les veïnes tenen un fort sentiment de pertinença al barri i d’identitat pròpia, 

amb bona convivència i amb una alta participació veïnal en els esdeveniments i les 

activitats del barri. És un barri tranquil, encara que a la Comissió de Seguiment es va 

plantejar la necessitat de més presència i vigilància de la Guàrdia Urbana i dels 

Mossos d’Esquadra. 

 

Associacionisme i participació 

La xarxa associativa arrelada al territori és molt activa i amb una gran capacitat 

organitzativa. Les diverses associacions col·laboren entre si creant comissions per a 

l’organització d’activitats:  la Festa Major, la Cavalcada de Reis, ... Hi ha un moviment 

cultural molt potent: la colla gegantera, els diables, les corals, els grups de teatre, les 

aules de la tercera edat... en canvi amb la resta d’entitats ubicades al barri –

sanitàries...- però que no es projecten al barri no tenen interrelació ni col·laboren en els 

esdeveniments del barri. Amb el Consell de Barri i les seves Comissions de Seguiment 

i de Treball aproximen i faciliten la participació de les entitats i dels veïns i veïnes del 

barri. 
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EIX TEMÀTIC: SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 

PUNTS FORTS - POTENCIALITATS PUNTS FEBLES  - ASPECTES DE MILLORA 

 

 El barri té una àmplia xarxa d’equipaments esportius i 

educatius.  

 Remodelació integral de l’Escola Baloo 

 Reforma de l’Institut Narcís Monturiol 

 Construcció de l’escola bressol l’Harmonia, recentment 

inaugurada el 17 de novembre de 2010 

 

 La biblioteca de Montbau Albert Pérez Baró té una trajectòria 

d’agent actiu en la dinàmica sociocultural del barri de 

Montbau i de la seva àrea d’influència, atén usuaris d’altres 

barris: la Vall d’Hebron, Sant Genís dels Agudells... 

 

 

 Millorar la senyalització dels equipaments 

 Millorar l’aprofitament dels espais municipals 

 Manca un centre de formació professional 

 

 

 

 Ampliar la biblioteca 
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EIX TEMÀTIC: SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 

PUNTS FORTS - POTENCIALITATS PUNTS FEBLES  - ASPECTES DE MILLORA 

 

 La proximitat de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, 

l’Hospital Sant Rafel, el primer complex hospitalari de 

Catalunya i un dels més grans de l’Estat espanyol, 

conjuntament amb el CAP Sant Rafael donen servei al barri. 

 

 El Campus Mundet amb tres facultats, i un centre d’estudis de 

formació  

 

 Cinc residències i centres de dia, gestionats per entitats 

concertades i col·laboradores, i un centre de curta estada –

Programa respir- per a la gent gran a les Llars Mundet 

 

 En fase de construcció la Casa dels Xuclis 

 

 Casal de Catalunya Caixa 

 

 La proximitat de la ciutat sanitària de la Vall d’Hebron i del 

Campus Mundet creen mancances d’aparcament al barri 

 

 Dèficits d’equipaments culturals i socials  

 Per a la gent gran 

 Per als joves 

 Infantil: ludoteques 

 

 Manca d’un centre de dia públic per a la gent gran del barri 
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EIX TEMÀTIC: Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

PUNTS FORTS - POTENCIALITATS PUNTS FEBLES  - ASPECTES DE MILLORA 

 

 Plaça Major: pla de Montbau –l’any 2009 es va remodelar- 

 Projecte d’arranjament i millores per a la segona fase  

 Pla de millora urbana per a la instal·lació d’ascensors 

 Grans espais verds, el 60% de la superfície és zona verda 

 Declaració del Parc Natural de Collserola 

 Bona accessibilitat per mitjà dels transports públics –s’ha 

ampliat amb la L-5 que va entrar en funcionament el 29 de 

juliol de 2010- 

 Àrea verda 

 Baixa densitat de població 

 

 

 L’orografia del terreny –desnivells, escales...- dificulta la mobilitat 

especialment la de les persones amb mobilitat reduïda, la gent gran, 

les famílies amb cotxets... 

 Dificultat per mantenir les grans superfícies verdes, els jardins i els 

parterres –alguns de titularitat privada-, moltes zones enjardinades 

sense manteniment 

 Es desplacen porcs senglars a la zona urbana i fan destrosses als 

jardins. 

 El temps d’espera en la freqüència de pas i l’horari nocturn –finalitza 

a les 22 h del Bus 10 
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EIX TEMÀTIC: Comerç, ocupació, empreses i mercats 

PUNTS FORTS - POTENCIALITATS PUNTS FEBLES  - ASPECTES DE MILLORA 

 

 L’Associació de Comerciants de Montbau que dinamitza el 

comerç i les activitats socioculturals del barri 

 La reforma de les placetes de la segona fase millorarà les 

condicions per instal·lar establiments comercials 

 La proximitat de la ciutat sanitària de la Vall d’Hebron i del 

Campus Mundet són un públic potencial de consumidors del 

comerç i dels serveis del barri   

 Des del Districte s’està elaborant un estudi sobre el comerç 

al districte d’Horta-Guinardó per conèixer la realitat del 

sector  

 

 Dèficits de comerç de proximitat –molts locals sense activitat 

comercial-  

 La dificultat de mobilitat impossibilita especialment a una 

determinada població l’accessibilitat al comerç 
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EIX TEMÀTIC: Convivència, prevenció i seguretat 

PUNTS FORTS - POTENCIALITATS PUNTS FEBLES  - ASPECTES DE MILLORA 

 

 Els veïns i les veïnes de Montbau tenen un fort sentiment de 

pertinença al barri i d’identitat pròpia 

 Bona convivència veïnal on tothom es coneix 

 És un barri tranquil  

 Recuperació del barri d’una antiga problemàtica de drogues 

important 

 Alta participació dels veïns amb les entitats i amb els 

esdeveniments i activitats del barri 

 Policia de proximitat i Policia Comunitària dels Mossos 

d’Esquadra 

 

 

 

 

 

 Actituds incíviques a l’espai públic localitzades al pla de Montbau i 

a la plaça Mossèn Ferran Palau  per un grup de joves 

 Percepció per part del veïns de l’augment d’inseguretat  

 Més presència al barri de la Guàrdia Urbana i dels Mossos 
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EIX TEMÀTIC: Associacionisme i participació 

PUNTS FORTS - POTENCIALITATS PUNTS FEBLES  - ASPECTES DE MILLORA 

 

 Hi ha un gran nombre d’entitats amb seu al barri, -32- 

 Les entitats arrelades al barri són molt actives i amb  una 

gran capacitat organitzativa, col·laboren entre elles i creen 

comissions per participar en l’organització d’activitats i 

esdeveniments del barri: la Festa Major, la Cavalcada de 

Reis, la Comissió del 50è aniversari del Barri de Montbau  

 

 

 Actualitzar el registre d’entitats –actives- ubicades al barri, -hi ha 

entitats que no actuen el territori- per tal de facilitar la comunicació, 

la interrelació i la col·laboració entre elles. Es tracta d’ampliar i 

facilitar l’oferta d’activitats, d’optimitzar els recursos entre la xarxa 

associativa 

 Les entitats detecten que no es programen prou activitats al Parc 

Natural de Collserola 
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6. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE FUTUR SEGONS 

EIXOS DE TREBALL  
 

 

 

 

Les línies estratègiques que s’han de desenvolupar i definiran el futur del barri de 

Montbau es basen en el fet de millorar la mobilitat dels veïns i la connexió entre els 

barris; el manteniment dels espais verds; la construcció d’un centre cívic o casal de 

barri; i l’aplicació del Projecte d’arranjament i millores de les placetes de la segona 

fase i l’elaboració d’un projecte de millora dels voltants del carrer Harmonia i l’Escola 

Baloo.  

 

Serveis a les persones i equipaments 

Hi ha dèficits d’equipaments socioculturals al barri. És a la Biblioteca on es concentren 

les activitats i, a la vegada, serveis d’espai de relació. Els veïns reivindiquen un centre 

cívic polivalent on puguin compartir espai la gent gran, els joves, els nens i les nenes 

del barri, però també que les entitats puguin accedir a les instal·lacions –assajos de la 

colla gegantera-... L’índex de d’envelliment és elevat al barri de Montbau, tot i que hi 

han residències al barri, són entitats col·laboradores o concertades i els veïns 

reclamen un centre de dia de titularitat pública. Demanen un centre de formació 

professional i la implementació del programa Temps de Barri. 

 

Espai públic, urbanisme , mobilitat i habitatge 

Elaborar un estudi d’accessibilitat i mobilitat barri, eliminar les barreres 

arquitectòniques; rampes; trams d’escales mecàniques... Millorar la connexió del barri 

de Montbau amb els barris limítrofs. Fer un estudi i elaborar un pla de gestió dels 

espais verds del barri. Dur a terme accions per millorar la contaminació acústica de la 

ronda de Dalt. Executar el Projecte d’arranjament i millores per a les placetes de la 

segona fase i redactar i executar un projecte de millora dels entorns del carrer 

Harmonia. 

 

 

 



Serveis Generals i Coordinació Territorial 
 

 
 35 

 

 

 

Comerç, ocupació, empreses i mercats 

Donar suport a l’Associació de Comerciants de Montbau per tal de dinamitzar el 

comerç de proximitat que dóna vida i seguretat al barri, es tracta d’evitar el model de 

ciutat dormitori. Vetllar perquè hi hagi un comerç continuat i plural amb els serveis 

bàsics, cal evitar tenir local buits. Cal elaborar un pla de comunicació i de dinamització 

comercial. Des del Districte s’està fent un estudi sobre el comerç al districte d’Horta-

Guinardó per tal de conèixer la realitat del sector. 

 

 

Convivència, prevenció i seguretat 

La convivència és bona, és un barri tranquil que va superar una problemàtica de 

drogues important.  S’han, detectat incidents incívics en punts localitzats del barri que 

han provocat grups de joves. Aquests incidents s’han gestionat d’una manera global. 

Es tracta de promoure  accions preventives per tal d’evitar enfrontaments amb  els 

veïns i la degradació d’alguns espais públics. Al barri no hi ha espais per als joves, per 

això com a mesura preventiva es demana l’obertura dels patis i l’aplicació del 

programa Temps de barri. Els veïns tenen la percepció que ha augmentat la 

inseguretat a la zona ja que, darrerament s’han produït robatoris al barri. Per això, 

demanen més presència policial.  

 

Associacionisme i participació 

Les associacions arrelades al barri formen una xarxa per determinats esdeveniments, 

tenen una alta capacitat organitzativa, tiren endavant els projectes amb il·lusió i 

entusiasme, però no hi ha col·laboració amb d’altres entitats que tenen la seu al barri 

però que són d’àmbit de ciutat o són sectorials. És tracta de fomentar la interrelació 

entre les entitats del barri, i és per això que cal elaborar un pla de comunicació i 

dinamització de les entitats, per donar-les a conèixer i les difondre seves activitats i els 

seus serveis. 
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EIX TEMÀTIC: Serveis a les persones i equipaments 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

Avançar cap a un barri viu, actiu, amb vida, autosuficient  i amb suport del Districte i per 

això necessitem: 

 

 

 

 

 Un centre cívic polivalent 

 Un casal per a la gent gran 

 Un espai per a joves 

 Un centre de dia 

 Un centre de formació professional 

 La implementació del programa Temps de 

barri  

 Rehabilitació dels espais municipal per a 

un millor aprofitament d’acord amb les 

necessitats del barri 

 Ampliació de la Biblioteca de Montbau 

Albert Pérez Baró 

 Que millori la senyalització dels 

equipaments 
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EIX TEMÀTIC: Espai públic, urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 
 Millorar la mobilitat dels veïns i veïnes del barri.  

 Millorar la connexió del barri de Montbau amb els barris limítrofs, superar les barreres i els 

elements arquitectònics que separen aquest barri dels barris limítrofs, millorar la connexió i la 

permeabilitat entre les dues bandes del carrer Poesia, l’entrada en funcionament d’un bus de 

barri. 

 Estudi i pla de gestió dels espais verds del barri: determinar quins són públics i quins són 

privats 

 Crear zones d’horts urbans 

 Reduir el soroll de la ronda de Dalt 

 Millora dels entorns del carrer Harmonia 

 Executar del Projecte d’arranjament i millores per a les placetes de la segona fase 

 Promoure la instal·lació d’ascensors a les comunitats de veïns que ho acordin 

 Incrementar l’Àrea verda 

 Millorar la connectivitat amb els barris limítrofs 

 Millorar la senyalització del barri 

 Reduir el soroll de la ronda de Dalt 

 Projecte de millora dels entorns del carrer Harmonia i l’Escola Baloo 

 

 Elaborar un estudi d’accessibilitat i 

mobilitat dels vianants al barri. 

Avaluar l’impacte de la topografia 

del barri –desnivells, murs, 

escales...- i fer propostes de millora 

per tal de facilitar la mobilitat dels 

veïns i de les veïnes. 
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EIX TEMÀTIC: Comerç: ocupació, empreses i mercats 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

  Elaborar un pla de comunicació i de dinamització comercial 

 

 Potenciar el comerç de proximitat que dóna vida i seguretat al barri. Es tracta d’evitar el 

model de ciutat dormitori i prioritzar el consum de la gent del barri  

 

  Vetllar perquè hi hagi un comerç continuat i plural, amb els serveis bàsic: farmàcia, forn, 

queviures, quiosc, bar, restaurant, perruqueria, ferreteria... 

 

 Facilitar la mobilitat a les persones amb mobilitat reduïda per accedir als comerços 

 

 Atraure el públic potencial: els usuaris de l’Hospital de la Vall d’Hebron millorant les vies 

d’accés... 

 

 Millorar la visibilitat del barri i dels seus comerços, instal·la-hi plafons informatius, editar 

material comunicatius: tríptics... 

 

 Elaborar l’estudi sobre el comerç al districte d’Horta-Guinardó 
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EIX TEMÀTIC: Convivència, prevenció i seguretat 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

 

 Augmentar la presència policial al barri i potenciar la policia de proximitat, a peu 

 

 

 

 

 Accions preventives per mitjà de 

l’equip de gestió de conflictes i 

accions de mediació a l’espai obert. 

 

 Patis oberts i implementació de 

Temps de barri  
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EIX TEMÀTIC: Associacionisme i participació 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

 Fomentar la interrelació entre les entitats amb seu al barri 

 

 Elaborar un pla de comunicació i dinamització de les entitats, per donar-les a 

conèixer i difondre les seves activitats i els seus serveis 

 

 Promoure el barri per mitjà de plafons informatius: al metro, a l’hospital de la 

Vall d’Hebron, els comerços, les entitats del barri... 
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C// CONCLUSIONS- DOCUMENT RESUM 

IDEES PRINCIPALS  

 

 

Des que es va iniciar aquest procés ha estat un any molt intens de relació amb el barri, 

els seus veïns i les seves entitats. Partíem d’unes dades estadístiques, d’informes 

tècnics, d’un cert coneixement i vàrem elaborar una primera prediagnosi, una eina per 

començar a treballar plegats. Era necessària la participació dels que viuen al barri, les 

persones i les entitats més significatives i això és que hem estat fent a les diferents 

sessions de treball de la Comissió de Seguiment. Ha estat molt útil debatre amb la 

gent que coneix el barri, la gent que hi viu, la gent que estima aquest barri, el seu barri.  

 

Les associacions –les arrelades al barri- i els veïns del barri s’uneixen, formen 

comissions per optimitzar els recursos per organitzar:  la Festa Major, la Cavalcada de 

Reis, les festes populars... i com que aquest any se celebraven els 50 anys del barri, 

es va crear la Comissió del 50è aniversari, que ha organitzat un ampli programa 

d’activitats lúdiques, culturals i accions commemoratives de les quals han participat i 

gaudit tot el barri: nens, joves, famílies, gent gran... que han emplenat el pla de 

Montbau, els jardins.... Aquesta capacitat organitzativa, la cohesió entre les entitats i 

l’alt grau de participació, tant de les entitats com dels veïns, als esdeveniments del 

barri, són sens dubte punts forts del barri. 

 

Ha estat un any important per al barri amb la celebració dels 50 anys del barri, tothom 

hi ha col·laborat. S’ha batejat el gegant Cebrià de Montbau, s’ha commemorat el 40 

aniversari de la Coral de Sant Jeroni, s’ha celebrat la nit de foc, hem estat capaços 

d’organitzar un esplèndida exposició: Montbau 1960-2010. De ciutat satèl·lit a barri de 

Barcelona, un cicle de xerrades i conferències com la que va pronunciar l’arquitecte 

Xavier Subias: L’experiment urbà de Montbau. Historiadors del districte estan treballant 

en l’edició d’un llibre commemoratiu sobre la història del barri. 
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A Montbau, hi ha un fort moviment cultural: la colla gegantera, el diables, dos grups de 

teatre, dues corals, les aules universitàries de la gent gran, la Biblioteca que es 

projecta a tota la ciutat gràcies a la seva especialització en el gènere de novel·la  

negra...i el públic, però hi manca un espai cultural i social: un centre cívic o casal de 

barri, on pugui haver activitats per a tots tipus de públic, on pugui assajar la colla 

gegantera, un espai comú de relació per a joves...  

 

Al barri, hi ha àmplies zones verdes, el 60% del seu territori és verd. Els veïns 

gaudeixen de la proximitat del recentment declarat Collserola Parc Natural, de 

jardins... Aquesta verdor que dóna qualitat de vida i, la gran proporció d’espais verds 

dificulten el seu manteniment. Els veïns demanen que s’elabori un pla de neteja, de 

repoblació dels arbres, de millorar del manteniment dels jardins. A més, caldria 

controlar la població dels porcs senglars que es desplacen a la zona urbana i 

destrossen els parterres, els jardins... 

 

És un barri on hi ha diverses parades de metro. El dial 30 de juliol d’aquest any es va 

inaugurar la connexió amb la L-5, i amb diferents línies d’autobusos que faciliten la 

connexió amb la ciutat. En canvi, la ronda de Dalt, la ciutat sanitària de la Vall 

d’Hebron... són barreres que dificulten la connexió entre els barris limítrofs, per tant, 

cal millorar-la i superar les barreres i els elements arquitectònics que separen el barris. 

 

La topografia del barri de Montbau és complicada pel que fa al desplaçament dels 

veïns i de les veïnes especialment el que afecta les persones amb mobilitat reduïda. 

Cal tenir en compte que la població a Montbau de gent gran és superior a la mitjana de 

la ciutat. Per això, demanen d’elaborar un projecte sobre la mobilitat del barri –eliminar 

barreres arquitectòniques; instal·lar-hi escales mecàniques; rampes...). 
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El pla de Montbau després de mig segle continua sent la plaça Major del barri, que es 

va reformar a l’any 2009. A més, s’han fet intervencions per millorar i arranjar l’espai 

públic centrades principalment a la primera fase. Ara cal posar l’accent a la segona 

fase. Durant aquest any s’ha redactat el Projecte d’arranjament i de millora de les 

placetes de la segona fase, s’ha iniciat un procés de consulta amb les entitats i amb 

els veïns, sessions informatives als veïns afectats i per a l’any vinent es preveu l’inici 

de les obres. 

 

Cal també redactar el projecte de millora dels entorns del carrer Harmonia i l’Escola 

Baloo. 

 

Unes altres potencialitats del barri són els set centres educatius. El dia 17 de 

novembre de 2010 es va inaugurar l’Escola Bressol l’Harmonia-. També els centre 

esportius.  

 

Aquest procés de participació que hem iniciat amb l’elaboració del Pla de futur de 

Montbau 2010-2020, ens ha permès definir com volen els veïns que sigui el seu barri, 

ha de continuar treballant perquè la Comissió de Seguiment sigui l’espai de 

representació, de debat i de consens per millorar el barri de Montbau. 
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D// ANNEXOS: 

Buidatge de tallers 
 

Districte/barri:  Horta – Guinardó, Montbau 

Data i hora: 26/05/2010, 19:30-21:00 

Lloc: seu social de l’AVV de Montbau, C/Roig i Solé, 31 

Nom del dinamitzador/a: Charlotte i Jèssica 

Eix temàtic: serveis a les persones i equipaments 

Validació diagnosi 

Idees de consens 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

 
- Biblioteca 
- Casal de la Caixa 
- Els centres d’educació 
- Ciutat hospitalaria 
- La tipologia del barri fomenta la 
xarxa i l’associacionisme 
 
 

 
-La biblioteca s’ha quedat petita 
-Manca un casal de la gent gran i un 
centre de dia 
-Manca un espai per joves 
-El gimnàs està en molt mal estat, i se 
li hauria de donar un ús més adequat a 
les necessitat del barri, per exemple, 
un centre cívic o un casal de barri. 
-Manca un centre d’FP 
-S’hauria de millorar l’aprofitament dels 
espais municipals. 

 

Eix temàtic: serveis a les persones i equipaments 

Línies estratègiques 

Volem un barri VIU, ACTIU, AMB VIDA, AUTOSUFICIENT I AMB SUPORT 
DEL DISTRICTE i per això necessitem... 

Un centre cívic polivalent 

Un centre de formació professional 

Un pavelló esportiu 

Un casal per la gent gran 

Un espai per joves 

Un centre de dia 

El foment del programa “temps de barri”, per exemple a l’escola Baloo 

Rehabilitació dels espais municipals per un millor aprofitament d’acord amb les 
necessitats del barri, que estiguin oberts al barri 
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Districte/barri:   Montbau 
Data i hora:  15/06   20-22:00 
Lloc: Seu Social de l’AAVV (C. Roig i Soler, 31) 
Nom del dinamitzador/a: Gal·la 

 

Eix temàtic: ESPAI PÚBLIC: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

Validació diagnosi 

Idees de consens 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

- Jardins i espais oberts. 
- Baixa densitat urbanística. 
- Disponibilitat d’espais lliures. 

- Difícil mobilitat i accessibilitat 
reduïda (sobretot de la gent gran): 
desnivells pronunciats, escales, 
etc. 

- Aïllament, poca connectivitat amb 

els barris del costat (“fronteres” 

delimitades per l’Hospital, i la 

ronda). 

- Abandonament de moltes zones 
ajardinades. 

- Freqüència de l’autobús núm. 10 
(sobretot els dies festius i en 
època d’estiu). 

 

Eix temàtic: ESPAI PÚBLIC: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

Línies estratègiques 

Fer un estudi per avaluar l’accessibilitat i la mobilitat dels vianants al 
barri. 
Avaluar l’impacte de la realitat topogràfica del barri (desnivells, murs, escales, etc.), i 
analitzar diferents opcions de millora per facilitar l’accessibilitat i mobilitat dels 
vianants. 

Millorar la connectivitat de Montbau amb els barris del voltant. 

El barri de Montbau es veu aïllat per determinats elements arquitectònics com el mur 
de l’Hospital, o la Ronda. Caldria superar aquestes barreres i facilitar la mobilitat a 
través d’espais oberts accessibles per a vianants, un bus “del barri” que connectés 
amb els barris del costat, etc. 

Pla d’estudi/gestió dels espais verds del barri. 

El barri de Montbau disposa de molts espais verds que sovint estan descuidats i 
abandonats. Cal clarificar quins són públics i quins privats, optimitzar-ne l’ús, 

replantar, controlar l’arbrat públic, proposar zones d’horts urbans, etc. 
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Districte/barri:   Montbau 
Data i hora:  15/06   20-22:00 
Lloc: Seu Social de l’AAVV (C. Roig i Soler, 31) 
Nom del dinamitzador/a: Gal·la 

 

Eix temàtic: 

COMERÇ I OCUPACIÓ 

Validació diagnosi 

Idees de consens 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

- Potenciar el consum d’un públic 
potencial que treballa a l’hospital o 
estudia a la universitat 

- Falta comerç de proximitat. 

- La manca d’accessibilitat al barri 
dificulta l’accés al comerç, i per 
tant, el consum. 

 
 

Eix temàtic: 

COMERÇ I OCUPACIÓ 

Línies estratègiques 

Potenciar el comerç de proximitat. 

Oferir els serveis bàsics al barri: forn, quiosc, bar, restaurant, perruqueria, ferreteria. 

Potenciar el comerç per donar vida al barri. 

Evitar el model “ciutat dormitori” i prioritzar el consum de la gent del barri. El comerç 
és una font de vida, i seguretat pel barri; cal evitar tenir locals buits o la utilització 
d’aquests com a vivendes (cal revisar les cèdules d’habitabilitat). 

Fer un estudi de dinamització comercial (ja està contemplat). 
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Districte/barri:   Montbau 
Data i hora:  15/06   20-22:00 
Lloc: Seu Social de l’AAVV (C. Roig i Soler, 31) 
Nom del dinamitzador/a: Gal·la 

 

Participants: (8 persones)  
     Joan                                                                   Andrea (AMPA Badó) 
     Narcís (Escola)                                                  Josep M. (Escola TAR) 
     Antonio (Ass. Comerciants)                               Fernando (Regidor) 
     Diego (president AAVV)                                    Núria (tècnica de barri) 

 

Eix temàtic: 

CONVIVÈNCIA I PREVENCIÓ 

Validació diagnosi 

Idees de consens 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

- Alta participació i activitat 
associativa. 

- Recuperació del barri amb una 
problemàtica de drogues anterior 
important. 

- Cal més visibilitat de la Guàrdia 
Urbana i els Mossos. Falta 
seguretat i vigilància. 

 

Eix temàtic: 

CONVIVÈNCIA I PREVENCIÓ 

Línies estratègiques 

Augmentar la presència policial (sobretot tenint en compte els casos de 
delinqüència als comerços i robatoris). 

Potenciar una policia de proximitat, a peu, per controlar possibles casos de 
droga i crear una figura de control i vigilància més “propera”. 

L’ocupació de l’espai públic per part de determinats col·lectius de joves i/o immigrants 
és una font de problemes de convivència. Cal diagnosticar les causes i el perquè 
d’aquesta ocupació per tal de gestionar-la el millor possible. 
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Districte/barri:  Horta – Guinardó, Montbau 

Data i hora: 26/05/2010, 19:30-21:00 

Lloc: seu social de l’AVV de Montbau, C/Roig i Solé, 31 

Nom del dinamitzador/a: Charlotte i Jèssica 

 

Eix temàtic: associacionisme i participació 

Validació diagnosi 

Idees de consens 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

 

- Tenim moltes entitats 

- Hi ha molt bona col·laboració entre elles 
i una gran capacitat organitzativa 

 

 

-Manca suport municipal envers les 
entitats (suport econòmic, promoció de 
les entitats i les seves activitats) 

-Manca una actualització de les entitats 
existents i realment actives. Això provoca 
que no hi hagi un bon coneixement entre 
elles i sempre es relacionin les mateixes. 

-Tenim Collserola aprop, i no s’utilitza per 
a possibles activitats de les entitats 

 

Eix temàtic: associacionisme i participació 

Línies estratègiques 

Volem un barri VIU, ACTIU, AMB VIDA, AUTOSUFICIENT I AMB SUPORT 
DEL DISTRICTE i per això necessitem... 

Un pla de comunicació i dinamització de les entitats, per donar-les a conèixer, a elles i 
a les seves activitats 

Posar panells informatius sobre les entitats, les activitats del barri, els comerços, etc 
al metro, a l’hospital, etc. 

 

Aportacions d’altres eixos 

Proximitat a Collserola 

Manca comerç 

Problemes d’accessibilitat 

Els jardins no estan ben conservats 

Tenir l’hospital al costat també provoca problemes de soroll 

Horts urbans 

Millorar la senyalització dels equipaments, etc. 
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Composició de la Comissió de Seguiment i persones que hi 
han participat 

 
Presidència 

 Luis Fernando García, conseller del barri de Montbau GMDPSC  

 
Vicepresidència 

 Diego Aráez, vicepresident del Consell de Barri i president de l’Associació de 
Veïns de Montbau  

 

Consellers del Districte 

 Joan Vallvé, conseller GMDICV-EUiA  

 Jordi Coronas , conseller GMDERC  

 Lluís Bou Dalmau, conseller GMDCiU  

 Manuel Conde, conseller GMDPPC  

 

Tècnics 

 Toni Coll, responsable de participació de l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns, 

SA 

 Núria Rodríguez Yuste, tècnica del barri de Montbau  

 
Representants de les entitats 

 Ignasi Rovira, de l’Associació de Veïns de Montbau  

 David Tallada, president de l’Associació de Comerciants de Montbau  

 Xavier Sobregues, de l’Associació de Comerciants de Montbau  

 Antonio J. Escobar, de l’Associació de Comerciants de Montbau  

 Carme Herrera, de l’Associació d’Etnografia i Folklore AEFF 

 Alfredo Gaza, de l’AEFF  

 Narcís Serrats, president de l’AMPA de l’Escola Baloo 

 Esther Rubio, presidenta de l’AMPA de l’EM Els Pins  

 Manel Ortigosa, AEFF i AMPA de l’Escola Baloo 

 Andrea Senyé, de l’AMPA Baloo 

 Xavier Comenges, de l’Escola de Fútbol TARR 

 

A títol individual 

 Eduard Zafra  

 Carles Martínez 

 Berta Andrés 
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Procés de participació en el Projecte d’arranjament i millora al barri de la 
segona fase de Montbau (sector comprès els carrers Vayreda, Harmonia i 
Joan Sales) Agència de Promoció del Carmel i Entorns, SA 
 
 
Calendari 

 

13 d’abril de 2010    

Consell de Barri. Primera presentació 

 

18 de maig de 2010    

Comissió de Treball 

 

31 de maig de 2010 

Repartiment de cartes de l’alcalde dirigides als veïns afectats per explicar el procés de 

participació (l’avantprojecte es pot consultar a l’Associació de Veïns i a l’Agència de 

Promoció del Carmel i Entorns, SA 

 

Del 16 al 28 de setembre de 2010 

Plafons informatius del projecte a l’exposició: Montbau 1960-2010. De ciutat satèl·lit a 

barri de Barcelona 

 

23 de novembre de 2010 

Sessió informativa als veïns afectats  
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Membres del Grup de treball de la Comissió de Seguiment  

 Toni Coll, responsable de participació de l’Agència de Promoció del Carmel i 

Entorns, SA 

 Sophie Demigneux, arquitecta 

 Thomas Wissing, arquitecte 

 Luis Fernando García, conseller del barri de Montbau GMDPSC  

 Joan Vallvé, conseller GMDIC-EUiA  

 Diego Aráez, vicepresident del Consell de Barri i president de l’Associació de 

Veïns de Montbau 

 Núria Rodríguez Yuste, tècnica del barri de Montbau  

 Josep M. Angelats 

 Roberto Barro 

 Carmen Latorre 

 Amelio Mateo 

 Carles Martínez 

 Lina Mira 

 Belén Ortega Ruiz 

 Antoni Sánchez 

 Narcís Serrats 

 José M. Trota 

 Concepció Zaragoza 

 Eduard Zafra 


