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Introducció                                                                                                                                                               
 
 

El barri de Montbau és un barri amb seixanta anys d'existència, anys que han vist la 
transformació de la nostra ciutat, però també els profunds canvis socials, polítics i 
econòmics del país. Durant aquest temps els veïns i veïnes de Montbau han hagut de 
guanyar-se a pols moltes de les millores pel barri, amb lluites i reivindicacions que han 
marcat el tarannà de la seva vida associativa i la dels seus habitants. 
 
Doncs bé, l'Associació de Veïns i les entitats de Montbau, creien que ara torna a tocar 
reclamar un esforç important per part de l'Ajuntament de Barcelona, per tenir un Pla de 
Millora del barri de Montbau, que comporti invertir recursos municipals per tal 
d'actualitzar i reforçar el manteniment dels espais urbans i els equipaments, per tenir 
un barri digne adaptat a la seva població, que ara, en una proporció important, ha 
envellit i necessita eliminar algunes de les principals barreres arquitectòniques d'una 
orografia complicada. 
 
Però també creiem que no és suficient amb les accions urbanes, és necessari abocar 
esforços en ampliar o crear nous serveis dirigits a donar resposta a les noves necessitats 
dels veïns i veïnes de Montbau, tant en serveis socials, especialment de cura, com de 
cultura o d'esport, per mantenir el pols social viu al barri. 
 
Ara toca tornar a reivindicar millores per un barri que pel pas del temps i l'envelliment 
d'una part molt important de la seva població, necessita un pla de xoc de millores 
urbanes i de microintervencions per abordar l'actualització de l'espai urbà i establir 
serveis públics adaptats a la realitat social del present, que a la vegada també s'està 
veient afectada per la pandèmia de la COVID-19. 
 
L'Ajuntament de Barcelona i el Districte d'Horta-Guinardó com a administració més 
propera a la ciutadania han de saber escoltar i transformar en projectes reals les 
propostes de participació ciutadana. 
 
Responent a les reclamacions veïnals de Montbau, la regidora del Districte d'Horta-
Guinardó, Rosa Alarcón, i el Grup Municipal del PSC, ens hem volgut comprometre amb 
les millores reivindicades per l'AVV i, per aquesta raó, desenvolupem el Pla de Millora 
del barri de Montbau amb la finalitat de recollir també el compromís i l'adhesió de la 
resta de grups municipals. Sense oblidar la reclamació veïnal de treballar políticament 
perquè en la pròxima edició del Pla de Barris, Montbau tingui el suport per estar-hi 
inclòs. 
 
Amb el convenciment de què junts farem de Montbau un barri millor, en una Barcelona 
millor, més cohesionada i més habitable. 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

1. Mobilitat i seguretat                                                                                                                                                           
 
 

• Desplegament de policia de barri 
 
Coincidint amb l'augment d'assignació d'efectius i noves incorporacions en el 
comandament de la Guàrdia Urbana al Districte s'ha iniciat el desplegament de la policia 
de barri o de proximitat. 
 
En un moment en què s'ha produït l'augment d'algunes tipologies de fets delictius i de 
conflictes de convivència, provocats també per la situació pandèmica i les restriccions 
aplicades, existeix el compromís en posar més esforç en la prevenció i seguretat amb 
una policia més pròxima al veïnat i amb una visió transversal a l'hora d'afrontar les 
problemàtiques. 
 
Durant l'any 2021 s'ha presentat el pla de policia de proximitat i s'han dut a terme 
reunions entre les entitats del barri i l'agent referent de Guàrdia Urbana al barri. 
 

• Desplegament de noves zones verdes d’aparcament a Montbau 
 
Durant l'any 2021 es du a terme l'ampliació de l'àrea regulada d'estacionament, a la zona 
de resident VH que abasta els barris de Sant Genís dels Agudells i Montbau es completa 
la implementació en aquells carrers on no s'havia realitzat amb anterioritat. En el cas de 
Montbau es regula l'estacionament als carrers d'Hipatia Alexandria i Paulo Freire. 
 

• Implantació del bus a demanda: línia 135 
 
L'any 2018 amb el pla de millora de la nova xarxa d'autobús es crea la línia 135 de bus 
de barri a Montbau. Durant aquests anys s'ha pogut constatar la ineficàcia d'aquesta, la 
poca eficiència en els recorreguts i les altes freqüències de pas provoquen una baixa 
ocupació, sent una línia amb poca demanda. 
 
L'any 2020 s'inicia la transformació de la línia 135 en una línia de TAD (Transport a 
Demanda), això suposarà comptar amb un servei més personalitzat, ràpid i eficient que 
doni un millor servei al ciutadà 
La nova línia TAD permetrà incrementar el moviment fins a la Plaça Eivissa i connectar 
Montbau de forma directa amb punt d'interès com els mercats d'Horta i Vall d'Hebron, 
els Hospitals Sant Rafael i Vall d'Hebron, el CAP Lisboa i connexió amb les línies de metro 
L5 i L3 i d'autobús V21, V25, V23 i 112. 
 
Aquest projecte s'ha treballat vastament amb l'AVV de Montbau i la seva implantació 
prevista per a la tardor del 2021 comptarà amb una intensa campanya d'explicació del 
sistema al veïnat. 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

• Punt de càrrega per a cotxes elèctrics: C/ Poesia – IES Narcís Monturiol 
 
La xarxa pública de recàrrega per a vehicles elèctrics, Endolla Barcelona, ha sumat durant 
l'any 2021 un punt de recàrrega al carrer Poesia, junt l'IES Narcís Monturiol amb 
l'objectiu de promoure una mobilitat més sostenible i menys contaminant. 
 
 

2. Espai públic i equipaments 
 

• Rampes mecàniques al C/ Poesía 
 
L'any 2018 el Consell de barri de Montbau, a proposta de l'AVV de Montbau, aprova 
instar al Consell Plenari del Districte d’Horta-Guinardó a l'elaboració d'una proposta que 
resolgués les mancances en matèria d'accessibilitat que presenta el barri, on s’aprovà 
per unanimitat dues vegades. Arran d'això, s'inicia un procés de treball i anàlisi que 
culmina en un procés participatiu de priorització veïnal de les diverses necessitats i 
propostes. 
 
La diagnosi conclou la demanda i necessitat del veïnat d'incorporar algun element 
d'accessibilitat mecànic al carrer Poesia, una de les principals artèries del barri amb alt 
volum de desplaçaments i punt d'accés a un gran sector d'habitatges. 
 
La instal·lació d'una rampa mecànica dividida en quatre trams es resol com l'opció més 
adient per aquest tram. Durant l'any 2021 s'està realitzant l'avantprojecte de la totalitat 
del projecte i el projecte executiu de la 1a fase gràcies a l’acord pressupostari de govern 
PSC i BComú amb ERC. 
 

• Urbanització dels espais de l’àmbit Vayreda-Harmonia 
 
L'any 2019 finalitza l'actuació de l'àmbit Harmonia 1, que suposa la millora 
d'infraestructures i espai públic (especialment en els serveis) i d'altres millores en 
l'accessibilitat i la mobilitat a peu. L'àmbit 1 fa referència a l'espai comprès entre l'IES 
Narcís Monturiol i el carrer Vayreda. 
 
En aquest sentit, durant l'any 2021 es preveu l'execució de l'àmbit Harmonia 2, que 
proposa continuar amb les millores fetes, afegint la implantació d'una barrera per 
senglars, a l'espai comprès entre el carrer Vayreda i l'Escola Baloo. 
 

• Millores als jardins de Muñoz Seca i de Carles Soler 
 
A finals de l'any 2020 es duen a terme les obres de millora de la xarxa de sanejament 
dels Jardins Pedro Muñoz Seca. Es va dur a terme l'ampliació de la xarxa de recollida 
d'aigües pluvials existent amb noves reixes de recollida, canals superficials i 
canalitzacions soterrades. Així mateix, es pavimenta amb formigó tot el tram de l'anell 
exterior que fins al moment era de sauló, també s'arrangen els escocells de l'àmbit 
d'actuació. 



  

 
 
 
 

En el mateix període, des de l'Institut Municipal de Paisatge Urbà es realitza la 
restauració dels Jardinets de Carles Soler, consistent en la consolidació dels murets de 
pedra, la reparació d'escultures, plantació de jardineres i protecció del talús amb malles 
metàl·liques (que es cobriran d'heura) per evitar despreniments. 
 

• Remodelació del local social i la Sala Polivalent 
 
Durant l'any 2021 s'està treballant amb l'AVV de Montbau per tal de consensuar els 
projectes de millora a dur a terme al Local Social i la Sala Polivalent. 
 

• Millores d’enllumenat de l’espai públic 
 
Diverses àrees del barri de Montbau presenten una il·luminació deficitària, bé per la 
manca de llum o bé per les avaries contínues. Havent-hi detectat diversos punts com 
són els Jardins Muñoz Seca, els accessos al metro, el Pla de Montbau, els carrers 
Harmonia, Vayreda i Sorolla o les casetes blanques, es procedirà a dur a terme la 
renovació de l'enllumenat per LED de forma progressiva. 
 

• Millores del paviment a “La Terrasseta de Montbau” 
 
Durant l'any 2021 es procedirà a la renovació del paviment exterior del Local Social 
Montbau. 
 

• Espai natural de Collserola 
 
Es durà a terme el repoblament forestal a l'antiga Manya, font de Can Llonch. 
 

• Dotació d’espai de magatzem per entitats al C/ Sorolla 
 
Per tal de satisfer les necessitats actuals de les entitats del barri, es procedirà a 
condicionar un espai d'emmagatzematge per entitats al carrer Sorolla. 
 
 

3. Reactivació econòmica 
 

• Pla d’impuls del comerç a Montbau 
 
Durant l'any 2021 s'està treballant amb comerciants per dinamitzar i impulsar la vida 
comercial al barri, amb l'objectiu final de constituir l'Associació de Comerciants de 
Montbau. Explorant diverses vies d'actuació, es pretén fomentar l'associacionisme per 
tal de dotar els comerciants de veu i poder de decisió en la interlocució directa amb 
l'Ajuntament. 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

4. Àmbits socials i d’atenció a les persones grans 
 

• Impuls del projecte Radars a Montbau 
 
Amb l'objectiu de seguir reduint el risc d'aïllament i d'exclusió social de les persones 
grans, es reforçarà l'activitat del projecte Radars per tal de donar-se a conèixer i 
aconseguir més voluntaris que puguin satisfer la necessitat actual. 
 

• Millores en la dinamització d’activitats de la Sala Polivalent i la Biblioteca 
 
Coneixedors de la important tasca de dinamització del barri que es realitza des de la Sala 
Polivalent de Montbau i la Biblioteca Albert Pérez Baró, es reforçaran ambdós 
equipaments. 
 
La Sala Polivalent compta amb una nova contracta que suposarà un augment de 
personal i recursos, passant d'un dinamitzador a 30 h a un director a 30 h i un animador 
a 25 h, pel que fa als recursos, es passa d'un pressupost anual per activitats de 3.000 € 
a 24.000 €. 
D'altra banda, s'augmentarà l'oferta d'activitats (especialment l'adreçada a persones 
grans) a la Biblioteca. 
 

• Inclusió de la Sala Polivalent en els Casals Comunitaris 
 
La pandèmia de la covid-19 va provocar que de manera ràpida i flexible s'activessin 
xarxes de suport mutu per donar resposta a les necessitats més urgents del veïnat, la 
solidaritat va articular l'acció comunitària. Per això des de l'Ajuntament es crea un espai 
a la Sala Polivalent anomenat casal comunitari, que disposarà de recursos, materials i 
equip humà per tal d'enfortir i organitzar les iniciatives comunitàries. 
 
A finals de l'any 2021 es convocarà una taula amb entitats i col·laboradors de la xarxa de 
suport per tal de dur a terme projectes, es comptarà amb una dotació econòmica 
estimada de 17.500 €. 
 
 

5. Memòria del barri i vida associativa 
 

• Memòria visual sobre la historia del barri i del veïnat de Montbau 
 
Amb l'objectiu de recuperar la memòria social del barri, mitjançant la seva història i la 
de la seva gent i treballant amb agents del territori, s'impulsarà la realització d'un 
documental que prengui com a referència "Retalls d'un barri" i "Amb les nostres mans" 
dels barris veïns Sant Genís i Taxonera, respectivament. 
 
Alhora, es duran a terme les accions pertinents per la retirada de la simbologia 
franquista de l'espai públic. 
 



  

 
 
 
 

• Impuls de la vida associativa 
 
Prosseguir amb la tasca de suport a l'AVV de Montbau i d'altres entitats del barri amb la 
millora dels equipaments que utilitzen habitualment i que obren noves possibilitats 
d'activitat. Sense oblidar el suport logístic i altres ajudes que serveixin per desenvolupar 
la seva tasca entre el veïnat. 
 
 
 
 
 


