
 

Consell de Barri de Montbau 
 

Data:  3 de maig de 2022 a les 19:00 hores. 
Lloc:  Sala Polivalent de Montbau. 

 
 
Assistents:  

-Taula: 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:  5 
-Entitats representades:   6 
-Veïnes i veïns assistents:   45  

 

Ordre del dia: 
1. Informació d’obres i projectes del barri. 
2. Cuidem Barcelona. Nova contracta de neteja. 
3. Projecte de rampes de Poesia. 
4. Precs i preguntes. 
 
 

 
Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull 
d’acords. 
 
El conseller de barri, Pablo Ramos, inicia la sessió i dóna pas als punts de l’ordre del 
dia. 
 

1. El conseller es refereix breument a l’estat actual de projectes i actuacions en 
marxa al barri: millora de l’enllumenat, millores a equipaments, Harmonia fase 3 
i 135-bus a demanda.  

 
2. Es realitza la presentació de Cuidem Barcelona, a càrrec d’Eduard Moreno, 

d’Ecologia Urbana. Finalitza la intervenció assenyalant que la nova contracta 
s’iniciarà a setembre d’enguany als barris d’Horta-Guinardó. Comenta que es 
recolliran totes les aportacions que es facin durant la sessió. El Gerent del 
Districte explica que a mitjans de juny es farà una passejada amb veïnat i 
entitats per tal de recollir de la forma més exhaustiva possible les necessitats 
específiques del barri de Montbau pel que fa a la neteja. I finalitza assenyalant 
que al consell de barri de tardor es podrà compartir el mapa d’accions fetes o 
previstes, així com el desplegament més al detall. 



 

El Conseller obre un torn de paraules. Per part de l’AAVV de Montbau i 
d’alguns veïns es planteja que potser el Consell de Barri no és el lloc més idoni 
per una presentació com la que s’ha fet. Recorden que des de l’entitat tenen 
detectades les necessitats respecte al manteniment de l’espai públic, i que les 
traslladen al Districte.  
 
La resta d’intervencions deixen palès que els problemes de neteja són 
importants i requereixen millores com les que s’exposen, però se centren 
bàsicament en els problemes de mobilitat interna del barri, que consideren 
fonamentals i urgents donada la orografia del barri, les característiques de 
l’espai públic i l’envelliment de la població.  
 

3. Avantprojecte d’implantació de rampes mecàniques al carrer Poesia: el Gerent 
explica que, dins de les necessitats de mobilitat interna del barri, es va 
prioritzar i consensuar l’actuació a Poesia. A hores d’ara, ja es disposa d’un 
avantprojecte, que ha estat ja compartit amb l’AAVV de Montbau. La intenció 
és enllestir el projecte executiu abans d’acabar el mandat actual. Explica 
breument les línies principals de l’avantprojecte i s’obre un torn de preguntes al 
respecte. Es plantegen inquietuds relatives a la pèrdua de places d’aparcament 
o a una possible afectació a la sortida d’emergència de l’Institut Narcís 
Monturiol. El Gerent aclareix els dubtes plantejats i comenta que s’ha acordat 
una nova reunió amb l’AAVV i l’equip d’arquitectes, a la qual també es 
convocarà a la direcció del Narcís Monturiol.  

 
4. Precs i preguntes: 

Es dona pas a les cinc peticions de paraula recollides per escrit a l’inici de la 
sessió. El Gerent dona resposta i el Consell de barri finalitza a les 21:40 hores 
amb una intervenció de tancament a càrrec de la Consellera Tècnica del 
Districte, que contesta i amplia diverses qüestions tractades.  

  
 
El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç:  
https://youtu.be/B206RMgJY1Y 

https://youtu.be/B206RMgJY1Y

