
 

Consell de Barri de Montbau 
 

Data:  16 de novembre de 2021 a les 19:00 hores. 
Lloc:  Sala Polivalent de Montbau. 

 
 
Assistents:  

-Taula: Sra. Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Sra. Núria Carmona 
(Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó), Sr. Pablo Ramos (Conseller de Barri de 
Montbau), Sr. Eduard Vicente (Gerent d’Horta-Guinardó). 
-Grups polítics representats:  6 
-Entitats representades:   4 
-Veïnes i veïns assistents:   42 (39 presencials i 3 on line).  

 

Ordre del dia: 
1. Informe de la Regidora sobre el barri. 
2. Pla de Millora i situació del barri. 
3. Seguretat a Montbau. 
4. Torn obert de paraules. 
 
 

 
Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull 
d’acords. 
 
La Regidora del Districte, Rosa Alarcón, inicia la sessió i dóna pas als punts de l’ordre 
del dia. 
 

1. La Regidora explica els principals projectes i actuacions al barri, i introdueix 
també , el Pla de Millora i situació del barri, la Seguretat a Montbau i el bus 
135. 
Comença per tres temes generals 
 

• Comerç. S’ha intentat constituir l’Associació de Comerciants a Montbau. 
De moment no ha estat possible, però es continuarà treballant per 
aconseguir-ho. Es vol evitar que desaparegui el comerç de proximitat al 
barri, a través de projectes municipals com Reempresa. També s’està 
treballant en un Butlletí temàtic electrònic per fer arribar als comerciants 
les informacions i novetats que puguin sortir. S’ha creat a més una 
pàgina web del comerç d’Horta-Guinardó amb un mapa del comerços 
que tenim als barris, i on s’ofereix una eina de recursos i serveis pels 



comerciants per acompanyar-los en les necessitats que puguin 
presentar. 

• Pandèmia Covid 19. La regidora explica el procés, les dades, el pla de 
xoc específic per Montbau,  i les mesures portades a terme, juntament 
amb l’AVV i tots els grups polítics,  durant el període més dur de la 
pandèmia al barri de Montbau,. Al llarg d’aquest procés no es van 
realitzar virtualment els consells de barri previstos, a petició de l’AVV, 
atenent les dificultats que presentava bona part de la població del barri 
per poder seguir-los. 

• Neteja ciutat. S’ha fet un pla de xoc de 70 milions d’euros, que a més 
d’incloure la neteja, també inclou el petit manteniment de voreres, tal i 
com es va fer  c/ Arquitectura aquest estiu. 
 

• Els temes concrets de barri que es parlen són: Senglars, hi ha previst 
fer captures per disminuir la població que s’apropa als nuclis urbans; 
Inici de les obres d’ Harmonia de la Fase 3; Remodelació dels Jardinets 
de Carles Soler; Obres de Millora de l’Enllumenat. Dins dels 
pressupostos participatius es contempla la part del c/Sorolla, però s’està 
estudiant ampliar-ho a la resta del barri; Rampes de Poesia, projecte 
fruit del pacte amb Esquerra Republicana, s’està elaborant el projecte 
de les dues fases. Cap el febrer es voldria mostrar al veïnatge per poder 
debatre’l; Remodelació de l’Hospital de la Vall Hebron, que millorarà 
l’atenció sanitària i es facilitarà l’accés al barri de Sant Genís; Bus 135, 
s’ha fet la proposta de bus a demanda, que expliquen amb més detall 
els tècnics de TMB. Es mantindran les parades que hi havia fins ara 
més dues noves, una al CAP d’Horta c/ Lisboa; i l’altra a la porta de 
l’Hospital de la Vall d’Hebron. El temps màxim d’espera serà entre 10/15 
minuts. 

 
• La Regidora dona la paraula als tècnics de TMB, Sr. Jose Luis Moreno, 

director del Centro d’Horta i responsable del Servicio de Bus a 
demanda; Sra. Olga Cerezo, directora d’Operacions de Bus, i Adela 
Rubio, directora de Relacions Institucionals. Els tècnics expliquen en 
què consisteix el nou servei de Bus a demanda que substituirà l’actual 
servei del 135. Es tracta d’un servei personalitzat, en el que el propi 
usuari decideix on vol anar i quan. Es podrà contactar amb el servei a 
través d’un telèfon gratuït o de l’App. 

 
• La Regidora continua amb el tema de seguretat al barri, i convida a 

formar part de la taula a l’Inspector Carlos Aragón i a l’Albert, policia del 
barri. La Regidora explica que en aquests moments es disposa de 24 
agents nous al districte que permeten fer una feina més preventiva i no 
tan sols reactiva, i permet poder cobrir millor el servei de nit. A més es 
convocaran 1000 places noves a la Guardia Urbana, que es traduiran 
en un increment net entorn els 700/800 agents nous a la ciutat. A 
continuació, cedeix la paraula a l’Inspector Aragón, que exposa en línies 
generals les dades de la situació en quant a la seguretat al barri de 
Montbau. En general, el barri de Montbau és un barri segur, malgrat la 



sensació d’inseguretat que es pugui tenir, sobretot per fets com 
l’incident de la farmàcia, que va ser molt greu, però afortunadament, 
puntual. També explica que s’han intensificat els punts beta en funció 
de les demandes i dels delictes. Per això es molt important la 
col·laboració ciutadana i les denuncies. 

 

El Conseller obre un torn de paraules, la Regidora contesta les qüestions sorgides i 
recull aportacions. Els temes tractats i plantejats pels veïns i veïnes,  són:  
 

• Rosa, planteja el tema de les obres de les rampes de c/ Poesia. La Regidora 
respon que s’està treballant en el projecte executiu i s’està pendent del 
pressupost municipal, però es recull i es tindrà en compte totes les queixes i 
reivindicacions dels veïns i les veïnes. 

• Mª del Mar, planteja el tema de la zona de càrrega i descàrrega a la cantonada 
de  c/ Domènech i Montaner amb c/ Angel Marqués i col·locació de pilones; i 
increment de taules al restaurant de la zona. La Regidora respon que es 
valorarà la col·locació de pilones per part de serveis tècnics. En quant al tema 
de les terrasses, s’està treballant per anar tornant a la normalitat. 

• Clara, planteja el tema de la caixa elèctrica. La Regidora respon que es un 
tema conegut i el problema per moure la caixa, és el seu cost. Es un tema que 
es te present. 

• Georgina, planteja els temes de la necessitat d’un Casal d’Avis, rampes 
mecàniques i porcs senglars. La Regidora respon que el Casal no està 
contemplat per aquest mandat. Es valorarà si l’espai de La Pedrera podria tenir 
en un futur aquesta funció. 

• Mª Carmen, planteja el tema del cobriment de la ronda i altres temes 
relacionats com la manca d’il·luminació del pas o l’ascensor . També pregunta 
sobre la competència de control sobre les curses de motos i cotxes de gran 
cilindrada,  que es fan a la ronda de Dalt. L’Inspector de la GUB dona resposta 
al tema de les curses, així com la Regidora als temes relacionats amb el 
cobriment de la ronda, ascensor, i lluminàries del passadís.  

• Narcís, president de l’AVV de Montbau, planteja i aprofundeix sobre diferents 
temes: Cobriment de la ronda i tema de l’afectació del metro; Espai de La 
Pedrera com un espai d’activitats i d’estada els divendres a la tarda i dissabte; 
Senglars que ara es mostren més agressius; Projecte de les rampes que  ha de 
continuar i s’ha de aconseguir el pressupost;  Camí de Sant Cebriàn que s’ha 
convertit en un parking de cotxes arran de les obres d’Harmònia i de 
l’àmpliament de la zona verda; l’Enllumenat del barri que és el projecte que es 
va presentar als pressupostos participatius i no només de la part de c/ Sorolla; 
Terrasses de bars, que s’ha de poder regular de la manera més consensuada 
possible; Comerç a Montbau, que valora que és difícil, però vital pel barri. 
L’Inspector de la GUB, informa sobre les actuacions al camí de Sant Cebrià. La 
Regidora dona resposta a la resta de temes plantejats que conformen el Pla de 
Millora i que pot donar lloc a que de cara al proper mandat Montbau sigui 
candidat a la 3a edició del Pla de Barris.  A més agraeix tota la feina feta per 
l’associació i per la seva contribució a la millora del barri. 



• Toni Mateo, pregunta sobre les obres del Pº Vall Hebron, entre c/ Poesia i 
metro de Montbau; Senglars, considera que les captures s’han de fer amb la 
població que baixa al barri; Rampes elèctriques, repassa el procés del projecte 
i el moment en que es troba; Terrasses, molts bars no ocupen la major part de 
les taules, i a més perjudiquen l’aparcament. La Regidora dona resposta a 
totes les qüestions plantejades. 

• Xavier, planteja el tema de la circulació de les Zones de Baixes Emisions i 
proposa que Montbau, Sant Genís i Nou Barris, restin fora de la ZBE. La 
Regidora dona resposta de l’estat de les ZBE actual i de cara al futur, i les 
implicacions en la mobilitat i el canvi climàtic. 

 
El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç:  
https://youtu.be/Da-2Q9Fvq4U 
 

https://youtu.be/Da-2Q9Fvq4U

