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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE MONTBAU 
 
 
 

Data: 23 d’octubre de 2019, 18.30 h 
Lloc: Sala Polivalent de Montbau (carrer Domènech i Montaner, 3) 

 
 

 
Presideix el Consell: 
Sra. Rosa Alarcón, Regidora del Districte 
 
 
Persones assistents: 46 persones 
Conselleres/es: 8 
Entitats: 5 
Personal tècnic municipal: 4 
 
 
Ordre del dia  

• Informació sobre el Decidim i del procés de renovació/ elecció dels òrgans del Consell de Barri. 
• Repàs actuacions programades i diagnosticades al barri de Montbau. Calendari actuacions. 
• Presentació entitats joves de Montbau 
• Torn obert de paraules 

 
 

 1. Informació sobre DECIDIM 
La plataforma DECIDIM és l’eina de participació de la ciutat, l’objectiu de la qual és fomentar la participació 
digital. La tècnica de participació explica com entrar a la plataforma (https://www.decidim.barcelona/) i clicar 
a la pestanya «Òrgans», per veure l’espai del Consell de barri de Montbau. En aquest espai es penjaran les 
actes i les sessions, i tota la informació relativa al Consell de barri. 
 
Qualsevol persona pot proposar punts de l’ordre del dia. Per fer-ho, cal registrar-se primer 
(https://www.decidim.barcelona/users/sign_up) i marcar l’opció «Seguir», per activar les notificacions. La 
Comissió de Seguiment, que és l’òrgan encarregat d’elaborar l’ordre del dia del Consell de barri, valora si la 
proposta és pertinent o no, i després ho penja. 
 
 

 2. Candidatures Vicepresidència i candidatures Comissió de seguiment  
Pel que fa al procés de renovació dels òrgans del Consell de barri, hi ha una convocatòria oberta per a 
ocupar la vicepresidència del consell, que s’ha promogut que sigui ciutadana. Les funcions de la 
vicepresidència són: 

 • Convocar, amb caràcter excepcional, el Consell de barri o la Comissió de seguiment. 

 • Vetllar, com a membre de la Comissió de seguiment, per: 
 - L’acord de l’ordre del dia dels consells 
 - La documentació relativa als temes a tractar estigui a disposició de les persones interessades abans 

del consell. 
 - La redacció de les actes i la seva distribució o publicació. 
 - El seguiment i el retorn dels temes tractats als Consells de barri i a la Comissió de seguiment. 

https://www.decidim.barcelona/
https://www.decidim.barcelona/users/sign_up
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 - La convocatòria de sessions i taules de treball que es valorin necessàries. 
Si alguna persona vol presentar la seva candidatura, ho pot fer a través del DECIDIM. El termini comença el 
6 de novembre i es tancarà tres dies abans que es reuneixi la següent Comissió de seguiment. Les 
candidatures hauran d’incloure com a mínim nom complet, vinculació amb el barri i motivació per exercir la 
vicepresidència del Consell. 
 
La vicepresidència es votarà al següent Consell de barri. Per tal que la persona quedi validada pel Consell, 
ha de comptar amb el suport d’almenys 2/3 parts de les persones membres del Consell (sobre el total de 
persones que han expressat el seu vot a mà alçada). Si hi ha més d'una persona candidata i no s'assoleixen 
els 2/3 es fa una segona votació entre les dues persones més votades. 
Pel que fa a la Comissió de Seguiment, s’ha de formalitzar qui en forma part. Està integrada per 
representants de la direcció política i tècnica del districte, un conseller o una consellera de districte de cada 
grup municipal, persones representants d’entitats del barri escollides i ciutadans o ciutadanes no 
pertanyents a cap associació escollits/des. Les persones representants d’entitats del barri i els ciutadans o 
ciutadanes no pertanyents a cap associació han de ser escollides pel Consell de Barri per majoria simple. 
Fora d’aquestes trobades es pot reunir a proposta de: 

 • El president o presidenta. 

 • Qualsevol vicepresident o vicepresidenta. 

 • 1/3 part dels seus i les seves membres. 
Són funcions de la Comissió de seguiment totes les descrites en l’apartat de les funcions de la 
vicepresidència, més la d’elevar preguntes al plenari del Districte. 

 • Establir l’ordre del dia del Consell de barri.  

 • Garantir que el Consell de barri funciona. 
 
La regidora reitera que, en definitiva, al barri de Montbau s’han de formar dos òrgans: Vicepresidència i 
Comissió de seguiment. Es votaran al proper Consell de barri. Hi ha unes guies sobre el nou reglament de 
participació. Tanmateix, si alguna persona té dubtes sobre com entrar en el DECIDIM, pot demanar una 
sessió formativa específica. 
 
 

 3. Repàs de les actuacions programades i diagnosticades al barri de Montbau i calendari 
d’actuacions 

Rosa Alarcón, regidora del districte d’Horta-Guinardó, mostra un mapa del barri i comenta que a partir del 
mes de febrer es posarà en marxa el Pla d’actuació del Districte (PAD). Ara mateix, s’està decidint quins són 
els pressupostos, però es volia confirmar la conformitat amb una primera visió de tots els barris del districte 
sobre les actuacions programades, per tenir-ho en compte abans de pressupostar. 
 
Es presenten les actuacions que ja estaven consensuades, per validar-les definitivament: 
 

 1. Senglars: Aquest estiu s’ha fet una actuació molt forta i s’ha implementat un sistema de captures 
diferent de senglars i de famílies de senglars. S’han capturat un total de 184 senglars a Barcelona, 
per evitar que arribessin a la zona habitada i procurar una convivència adequada. Ara, se n’han 
tornat a veure alguns i es vol emprendre una actuació abans de l’estiu de l’any que ve.  

 2. Harmonia: S’està acabant la primera fase del projecte. La última fase està pendent d’assignació 
pressupostària. Aquest projecte està consensuat amb el veïnat. 

 3. Semàfor del carrer Poesia: Ja està pressupostat. S’instal·larà d’aquí a un mes i mig, i al febrer es 
posarà en marxa –malauradament, les dates reals són aquestes, ja que hi ha diferents actuacions 
associades al semàfor que requereixen tres mesos d’obra. 

 4. Escales mecàniques i rampa mecànica: Pendents de pressupost. En aquest mandat es treballarà 
molt amb els temes de Mobilitat. Es posarà l’accent en el vianant i s’incorporaran rampes i 
ascensors als esquemes de mobilitat. Un dels objectius és facilitar l’accés a peu als barris de 
muntanya. 

 5. Línia 135: La línia d’autobús ha estat una reivindicació del barri de Montbau. La problemàtica que 
presenta, a més que va treure places d’aparcament a Sant Genís, és que triga tres quarts d’hora i 
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no satisfà les necessitats dels usuaris. Hi ha problemes amb els busos de barri, sobretot per l’encaix 
amb la xarxa de busos i s’ha de revisar. Es farà una proposta de millora de la freqüència i el 
recorregut d’aquesta línia. 

 6. AFANOC: L’espai que hi ha al costat de l’AFANOC –Casa dels Xuklis– ara mateix està en obres fins 
al novembre. 

 7. Cotxe elèctric: S’ha aconseguit posar un punt de recàrrega elèctrica al barri en el desplegament de 
la xarxa de recàrrega elèctrica de la ciutat. Estarà llest el 2021. 

 8. Equip Gent Gran: A l’esplanada que hi ha entre la biblioteca i la Casa Groga s’està valorant fer un 
equipament per a gent gran. Aquest projecte encara no està més que molt a l’inici de les converses. 
Tanmateix, la proposta ja està sobre la taula. 

 9. Cobriment de la ronda de Dalt: el primer tram, de 180 metres, al costat del Mercat de la Vall 
d’Hebron, estarà acabat al novembre. El segon tram, de 200 metres s’executarà aviat. El 20 o 21 de 
novembre es convocarà una reunió amb els col·lectius veïnals dels barris per valorar com afecta 
aquesta actuació i com es pot fer una proposta tècnica que sigui la més econòmica possible. 
 

 4. Torn de paraules sobre els projectes 
 
La regidora aclareix que aquest punt d’intervenció és només per als projectes presentats. Dóna resposta a 
les intervencions: 
 

Intervenció Resposta 

 • Associació de Veïns del barri de Montbau: 
 - Donen les gràcies per la participació al veïnat, a 

regidoria i a l’equip tècnic. Reconeixen que els 
projectes sí que són tots prioritats del barri, però 
pel que fa al ritme d’execució, les obres haurien 
d’estar en marxa. Consideren que és massa 
temps i que el barri no es mereix aquesta 
desceleració. 

És cert que l’administració va molt lenta. Cada 
qüestió que es tramita necessita temps. La regidora 
es compromet a intentar minimitzar errors, treballar 
el més ràpid possible i donar el màxim d’informació 
sobre cada tema. Malauradament, la segona fase 
d’obres del c/ Harmonia no estarà finalitzada l’any 
que ve. 
Quant a la vorera del carrer de l’Arquitectura, es 
valorarà. 

 - Pel que fa al semàfor del carrer Poesia, 
reivindiquen que aquest no és el semàfor que 
demanava l’Associació de Veïns: s’havia 
demanat un que es posi intermitent, no un que es 
posi vermell i verd, perquè l’objectiu és reduir la 
velocitat. 

Els estudis han determinat que l’única forma 
d’aturar un cotxe és el vermell. Amb un semàfor 
intermitent hi hauria el mateix nombre d’accidents. 

 - Pel que fa a les obres, encara falta retirar 
tanques. A més, no s’està fent el manteniment de 
la part verda que li correspondria a Rogasa. 

Eduard Vicente, gerent del Districte, respon sobre el 
manteniment de les obres: Es farà una visita  per a 
revisar les qüestions que s’han comentat. 

 - Els senglars fan malbé els jardins. Les brigades 
de neteja i Parcs i Jardins fan el que poden, però 
no intervenen en les àrees verdes noves, que 
han de ser ateses per part de la constructora. 

Pel que fa al manteniment de les zones verdes i el 
verd en calçada, s’està mantenint una conversa 
constant amb Parcs i Jardins per posar-hi el màxim 
de recursos possibles al Districte d’Horta-Guinardó. 
També necessiten suport per fer un manteniment 
digne de les voreres, que també depèn del 
pressupost. 



 
Districte Horta-Guinardó 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 

 Acta del Consell de Barri de Montbau, 23 d’octubre de 2019  1

Intervenció Resposta 

 - Quant a l’àrea verda, Montbau és un barri amb 
un espai verd molt ampli i no està dotat de la mà 
d’obra que li fa falta. Els veïns estan preocupats 
pels arbres de grans dimensions que creixen 
inclinats. N’hi ha d’alguns, que pel tipus 
d’orografia del barri, amb una tempesta poden 
caure. Es va notificar i no van tindre retorn. 
Quina és la programació en aquest aspecte? 

S’afegeix a l’agenda un estudi dels arbres que estan 
a punt de caure. 

 - Pel que va a les voreres, quines intervencions 
es faran al barri? 

(S’ha respost abans). 

 - Es tem que les reivindicacions de les rampes, es 
quedin en paper mullat. Demanen que es faci 
primer la rampa, i més endavant, les escales. 

 

 - Quan es va posar en marxa l’autobús pel carrer 
Àngel Marquès es van marcar unes places 
d’aparcament per persones amb mobilitat 
reduïda, que haurien de ser de càrrega i 
descàrrega. Els veïns ho van notificar a l’abril. 

La regidora ho plantejarà a Mobilitat. 

 - Quant a les agressions a cotxes de particulars, 
demanen que es tingui en compte que hi ha una 
zona conflictiva a l’àrea de l’escola Baloo i La 
Casa dels Xuklis. 

Valoració positiva del treball conjunt durant l’estiu 
de Guàrdia Urbana i Mossos. El nombre d’agents 
s’incrementarà aquest mandat, amb 1000 agents de 
Guàrdia Urbana nous i 700 agents de Mossos més 
a la ciutat –20 al districte. A més, les dades 
indiquen que els robatoris a cases s’han reduït. 

 - Pel que fa a l’autobús de barri, s’ha de buscar 
alternativa a l’aplicació mòbil si es fes un bus a 
demanda. La població del barri està molt 
envellida. Proposen allargar el trajecte del 19 i 
estan disposats a escoltar altres opcions. 

 El servei de bus a demanda es pot fer servir per 
telèfon, no només amb l’aplicació. 

 - Reclamen que el Bicing hauria d’estar a dalt del 
barri, no a la ronda. Les bicicletes elèctriques 
haurien d’estar als barris que fan pujada. 

A partir del mes de febrer es posaran 100 estacions 
noves, amb 1000 bicicletes. Malauradament, aquest 
cop no s’arribarà a Sant Genís, Montbau i el 
Carmel.  

 - El torrent d’aigua quan plou als Jardins Muñoz 
Seca continua sent un problema, encara que les 
brigades de neteja siguin molt ràpides en fer la 
seva feina. 
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Intervenció Resposta 

 - Les AFA i els instituts volen recuperar el Pla 
d’integració d’alumnes de les escoles als 
instituts dels barris. 

S’ha concertat una primera reunió de contacte al 
novembre amb el Consorci d’Educació de 
Barcelona. Intentaran facilitar un calendari. 

 - Per últim, cal una remodelació del local de 
l’Associació de Veïns de Montbau. És 
impossible assumir algunes intervencions. S’hi 
fan moltes activitats, s’hauria de canviar l’equip 
de so i millorar la instal·lació. 

 

Carme Balasco: La intervenció era sobre les línies 
d’autobús. Cedeix la paraula perquè ja se n’ha 
parlat. 

 

Pepa Rossua: La població de senglars està 
descontrolada. Se’ls troben quan treuen la brossa. 
A més, vol saber si les obres d’Harmonia estan 
acabades: hi ha detalls com llambordes soltes, 
fanals que no s’encenen… 

Es farà una visita amb el Gerent, Serveis tècnics,   
BIMSA i veïns per a revisar tots aquells punts 
defectuosos. 

Andreu: Valora que posar un punt de recàrrega per 
a cotxes elèctrics no té sentit, perquè no hi ha prou 
places d’aparcament privat, i la gent no comprarà 
cotxes elèctrics. Sobre el Bicing, no n’hi ha ni a la 
ronda, hi hauria d’estar a dalt i sobretot l’elèctric. Pel 
que fa als senglars l’actuació és insuficient, i és 
incomprensible que n’hi hagi tants. 

De moment, l’electrolinera és l’únic punt de 
recàrrega, és el que s’està posant a tot arreu, i 
seran públics. 

Maria Cristina: Viu al número 3 del carrer pintura. 
Han estat 3 anys esperant l’ascensor i està operatiu 
des de la primavera. Reclama l’ampliació de la 
vorera  ja que l’ascensor ha envaït força l’espai de 
pas pels vianants. 

Aquesta ampliació de la vorera es farà. 

Assumpció Peris: Té la sensació que cada projecte 
s’eternitza. Vol saber per què passen tants anys des 
que es prometen les millores i per què costa tant de 
temps instal·lar  ascensors, escales mecàniques, 
rampes....  

Es pren nota. 
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Intervenció Resposta 

 - Toni Mateo: 
 - Senglars, hi ha hagut un temps que n’hi havia 

menys, però ara tornen a haver-n’hi molts i es 
posa en risc la seguretat, sobretot de les 
persones grans. Demana actuacions més 
contundents. 

 - Pel que fa a la ronda, agraeix que hi hagi data, 
però discrepa de què el projecte en el que 
s’està treballant sigui el que es va consensuar 
amb les associacions de veïnes. 

 - La plataforma de l’autobús 135 del carrer 
Harmonia sobresurt i és perillosa per a motos i 
cotxes. Proposa que se senyalitzi millor. 

 - Carrer Vayreda 40, els aparcaments de bicis 
que s’han instal·lat treuen lloc als cotxes. 
Proposa que es posin sobre la vorera 

 - La claveguera de davant del supermercat 
Suma està enfonsada, i s’ha caigut molta gent. 

 - Al número 7 del carrer Pla de Montbau encara 
hi aparquen moltes motos. 

 - En què s’ha gastat el pressupost de 2019 en el 
barri de Montbau? La tercera fase del projecte 
d’Harmonia hauria d’estar començada ja. Si 
les obres no comencen fins a 2020, quant 
tardaran realment a executar-se les rampes. 

 - El semàfor s’ha demanat durant 20 anys. Els 
veïns també reivindiquen des de fa temps que 
es pinti be  la zona trenta, que en molts llocs 
s’està començant a despintar. 

 - No hi ha Casal de gent gran, ni espais per a 
joves, falta un espai municipal per al veïnat.  

 - En definitiva, considera que alguns d’aquests 
temes són molt fàcils de solucionar i que ja es 
van reclamar  fa un mes.  El districte d’Horta-
Guinardó és el tercer més gran de la ciutat, el 
quart en número de població i el setè en 
pressupostos. Dels 12 barris del districte, 
Montbau és el de menor renda. No s’hi 
destinen prou recursos. 

 - En efecte, el tema dels senglars és preocupant. 
Ho estudiaran amb més profunditat. 

 - Els estudis de la població dels senglars s’han fet 
de la mà d’un equip de veterinaris de la 
Universitat de Barcelona. A les 8.000 hectàrees 
de la Serra de Collserola sí que hi ha una 
població de 1.500 senglars, però els que baixen a 
la ciutat són només un percentatge, no els 1.500. 
Els que es queden a la zona urbana, que són els 
que es capturen, tenen un comportament molt 
diferent. Tanmateix, la Guàrdia Urbana assegura 
que està baixant el nombre d’incidències. 

 - Zona 30: Ho consultarà. 
 - Local social de Montbau: S’afegeix a l’agenda. 
 - Desconeix el pressupost de Montbau del 2019. 

En tot cas, es pren nota de totes les 
reivindicacions. 

 
 

 5. Presentació entitats joves de Montbau 
Xavi (JAM), Ferran (JAM), Anna (JAM, Periférikas), i Nit (JAM, Periférikas) es presenten. 
El Casal de joves de Montbau (JAM) està dirigit al jovent del barri, és un espai que té com a objectiu generar 
oci de qualitat –és a dir, totes les activitats que es poden fer durant el temps que les joves no són ni a casa, 
ni a classe, ni a la feina. 
A partir d’una edat, les joves necessiten estimular algunes dimensions de la seva personalitat, reconèixer-se 
com a subjecte que pot incidir en la seva realitat social. L’objectiu del Casal de joves és satisfer aquesta 
necessitat. 
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El Casal de joves de Montbau neix el 2013 i forma part i rep formacions de la Federació Catalana de Casals 
de Joves. Reivindiquen la importància d’entrar en el món associatiu des de ben joves, per aprendre a  crear 
propostes i discurs sòlid dins del barri. 
Montbau, Sant Genís i Horta tenen els casals de joves més precaris i amb menys participació i pressupost 
de tota la ciutat, sense possibilitat d’autopromocionar-se. El local no està adaptat –només es pot accedir per 
escales– i és massa petit per al grup que pretén acollir. Tampoc està habilitat per fer reunions de grups 
grans, i això genera problemes amb els veïns. L’únic espai que tenen els joves és la sala polivalent –que a 
més és de gestió provada– i només en poden fer ús un divendres al mes, cosa que implica que tampoc es 
pugui organitzar cap taller. 
Ara mateix, l’assemblea està formada per 20 joves i dues entitats: JAM i Periférikas. Tot i ser només dues 
entitats tampoc poden compartir espai tan reduït ni organitzar cap activitat més que l’aula d’estudi. Amb els 
pas dels anys, la implicació dels joves s’ha reduït per la dificultat de programar i per la impossibilitat de 
generar activitats de qualitat. 
Es presenten Periférikas, són un col·lectiu feminista dels barris de Montbau i Sant Genís. El col·lectiu va 
néixer ara fa dos anys, el barri les va rebre molt bé des del principi. Tenen el mateix problema amb l’espai 
que el casal de joves: no es poden fer trobades no mixtes si coincideixen 3 grups –per exemple JAM, 
Periférikas i aula d’estudi–, perquè només hi ha dues sales. 
Periférikas són partidàries de fer xarxa mitjançant activitats. Si els joves sempre es troben amb negatives 
pels horaris, pels recursos, per l’espai, pels permisos… no participen. Encara se senten desconegudes, no 
només per les veïnes més grans, sinó pels mateixos joves. Tanmateix, enguany han participat més al barri, 
per exemple a la festa major. L’any passat van fer un taller d’autodefensa, enguany un taller de compreses 
de tela. Volen recalcar que el col·lectiu feminista no té edat límit i conviden a totes les dones i a les identitats 
dissidents del barri a participar-hi. 
En definitiva, el casal necessita un espai condicionat, adaptat, públic i en bones condicions per a poder 
desenvolupar-se i poder fer activitats de qualitat autogestionades, que a la llarga implicaran reforçar el teixit 
associatiu del barri. El local està en una situació legal que no està regularitzada i senten que el districte els 
ignora. Conviden a tothom a visitar el local (damunt del mecànic de Montbau, al carrer Sorolla), per conèixer 
la precarietat en la que es reuneixen. 
Una veïna pregunta si on es reuneixen no és a la parròquia. Les joves responen que no. En aquell espai de 
vegades fan activitats els educadors de carrer. 
La regidora comenta que han estat parlant amb la consellera de Joventut del districte. Es farà una trucada a 
les entitats joves de Sant Genís i Montbau per intentar començar un projecte perquè desenvolupin les seves 
activitats. 
Les joves responen que ja hi ha un projecte (La Llosa) que volia unir els casals de Sant Genís, la Teixonera 
i Montbau. Les joves ja tenen contacte entre ells. No volen fusionar-se amb altres barris, volen un espai 
propi per a les joves de cada barri. Ja s’han trobat amb Albert Benito, tècnic de Joventut d’Horta-Guinardó, i 
amb els altres casals d’Horta i Sant Genís en quatre ocasions, per iniciativa de les joves mateixes, i la 
conclusió per part de l’administració sempre ha estat “ja veurem”. 
 
 

 6. Torn obert de paraules 
 
Primer es fan les intervencions que s’han demanat al principi de la sessió i que han omplert els Fulls 
d’intervenció. 
 

Intervenció Resposta 

Francisca Salcedo: A la cantonada de davant del 
bloc de Domènech hi ha només contenidors de 
rebuig i d’orgànic. Al vespre ja no hi ha lloc. Han 
posat 3 places de cotxe i ara s’han de pujar escales 
per a llançar la brossa orgànica. 

Ho revisaran. 
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Intervenció Resposta 

Maite Carrero, en representació de les comunitats 
de veïnes dels carrers Dansa, Lírica i Pantomima: 

 - Hi ha hagut moltes queixes dels veïns del 
carrer Poesia durant la primera setmana de 
festes, perquè que els joves fan festa tres dies 
seguits. Es queixen de què la música era molt 
estrident i de les conseqüències de les festes: 
brossa, brutícia, pixades… Proposen distribuir 
els espais de festa de joves en els dos caps 
de setmana. 

 - Cada vegada hi ha més gossos. Ella té un gos 
petit i hi ha gent que deixa els gossos sense 
lligar pel que  són un perill per a la gent gran. 

 - Al carrer Pantomima hi ha hagut 3 fuites  
d’aigua en 6 mesos. La segona vegada que 
van reclamar a Aigües de Barcelona els van 
respondre que és competència de Parcs i 
Jardins. Són tubs d’uralita. 

 - Es farà una feina conjunta per l’any que ve i 
demana ajuda de l’Associació de Veïnes per 
planejar la festa major. 

 - Es parlarà amb la Guàrdia Urbana per veure si es 
pot insistir que els gossos vagin lligats. 

 - Fuites d’aigua: parlaran amb Aigües de 
Barcelona i li trucaran. 

Jaime Saez De la Fuente, en representació de la 
Colla de Diables de Montbau: 
 - El seu local necessita il·luminació. A més, volen 

una bèstia en un futur i necessiten ampliar 
l’entrada. 

 - A més, els contenidors de reciclatge estan massa 
plens i les zones de contenidors estan molt 
brutes. 

 - Les clavegueres de les obres de Vayreda: 
s’havien de renovar els desguassos i fan molt 
mala olor. Abans de les obres no feien tanta 
pudor. Els veïns del número 40 s’han queixat de 
les paneroles. 

 - Colla de diables: ho miraran –il·luminació– i serà 
més fàcil en la fase 2 d’Harmonia. Pel que fa a la 
porta, ho miraran amb l’equip de Serveis Tècnics. 

 - Contenidors: És cert que hi ha un problema amb 
el contracte de neteja, també a Sant Genís. Els 
vehicles de neteja s’han degradat perquè són 
vells ja i no donen l’abast. Intentaran incrementar 
l’eficiència. 

 - Paneroles a Vayreda, 40: Es mirarà amb l’Eduard 
Vicente quan es faci la visita de manteniment per 
revisar les qüestions que s’han comentat 

Antonio Sánchez: 
 - Proposa que es facin columnes en comptes de 

mur per al tram nou de la ronda de Dalt. 
 - A més, entre els números 2 i 6 del carrer 

Harmonia la senyalització no indica la zona de 
càrrega i descàrrega. Si no es poden posar 
senyals als passatges, voldria que s’indiqués 
d’alguna manera, per tal d’evitar accidents. 

 - En el tram entre Harmonia i Lírica hi ha 7 lloses 
trencades i s’està fent tot malbé. 

 - A la banda de baix del carrer Mímica estacionen 
molts cotxes. Els veïns van posar uns pilons i 
se’ls van treure. 

Es trasllada la proposta als arquitectes. Les lloses 
les miraran i Gemma, la tècnica del barri li trucarà 
per a notificar-li quan es posaran les pilones i 
proporcionar-li una clau. 
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Intervenció Resposta 

Antoni Mallorques pregunta per què ara no 
s’enregistren i es publiquen al web els Consells de 
barri, com al mandat anterior. D’altra banda, vol 
saber per què, si la Comissió de Seguiment es 
reuneix 15 dies abans del Consell de barri, només 
és per a preparar l’ordre del dia. Valora que hauria 
de ser un espai de debat i de confluència que 
després portés al Consell de barri les propostes 
pensades. 

No sap per què ja no s’enregistren els Consells de 
barri. De tota manera, es pren acta. La Comissió de 
seguiment es pot reunir tantes vegades com faci 
falta. La mateixa comissió decideix com es 
participa. 

Maria Cristina Gonzalez: Sobre l’ampliació de la 
vorera de l’ascensor. 

S’ha contestat abans que començarà d’aquí a un 
mes. 

Clara Nogués: Demana un seguiment del tema que 
fa 4 anys que està obert, el trasllat de la torre 
elèctrica. L’últim Consell de barri van dir que estava 
pressupostat i ella ha tornat a donar l’informe de 
l’arquitecte. Segueix interessada en què es mogui la 
torre. 

 Quan hi hagi novetats informaran. 
 

Xavier Santalar: Ha marxat. Se li respondrà 
personalment.  

Ramón Marco: Volia fer la reclamació sobre 
agressions a vehicles privats darrere de la Casa del 
Xuklis. Ja se n’ha parlat. 

No hi ha solucions màgiques però Guàrdia Urbana i 
Mossos hi treballen conjuntament. S’ha parlat abans 
que s’augmentarà el nombre d’agents. 

Esther Gonzalo: 
 - Es queixa que a l’estiu hi ha hagut robatoris i ho 

relaciona amb el fet que havia sentit que en algun 
centre s’estava donant acollida a menors que no 
tenen família. Dedueix que són ells qui estan 
agredint a la gent i que s’amaguen als jardins. 

 - Es queixa que quan truca a la Guàrdia Urbana 
per fer una reclamació urgent li pregunten dades, 
com ara on ha ocorregut l’incident, que són molt 
difícils de respondre. 

 - Demana fanals fotosensibles a tot Barcelona, 
perquè a l’hivern s’encenen a les 19.00 h i si plou 
abans és molt perillós, perquè no hi ha visibilitat.  

 - Les escales d’acer –carrer Poesia– representen 
un perill mortal segur per a la gent gran. A més, 
l’ascensor de tant en tant no va. 

 - L’OPAP no ha valorat els gossos que van atacar 
els seus. A un senyor argentí li va respondre 
aquest tema el govern argentí, i a ella no l’ha 
contestat la Guàrdia Urbana. Vol que s’apliqui 
l’ordenança de 2003 –normativa de tinença 
d’animals de companyia. Vol que els gossos 
visquin en llibertat, però que vagin lligats si són 
perillosos. 

 - A més, sobre la inseguretat ciutadana, no ha vist 
mai l’agent de Guàrdia Urbana del barri. Demana 

 - En primer lloc, es demana evitar les intervencions 
racistes i la rumorologia. La seguretat no té a 
veure amb els menors no acompanyats perque 
no n’hi ha vivint a Montbau. La sensació 
d’inseguretat és el resultat de molts factors. Es 
treballarà perquè no hi hagi cap més fet delictiu. 
Montbau és un barri segur. 

 - Quant a l’enllumenat dels carrers, és cert que a 
alguns carrers cal més il·luminació, Un carrer 
millor il·luminat dóna més seguretat que un carrer 
fosc. Proposa a Perifèriques una activitat de fer 
una passejada nocturna. El col·lectiu feminista 
respon que ja la van fer i van concloure que calia 
més il·luminació a tot arreu. Es revisarà. 

 - Les escales d’acer es miraran. 
 - Els gossos s’han de portar lligats, i si són 

perillosos amb morrió. Es parlarà amb la Guàrdia 
Urbana. 

 - És cert que no s’ha entès la figura de la policia de 
barri. El problema és que no es pot fer tanta feina 
de prevenció –civisme–, per manca d’efectius. 
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Guàrdia Urbana 24 h caminant o en bici. 
 - A més, des que sap que es posa verí per a 

desratitzar, no ha tornat a veure un eriçó gran. 
 - Les urgències de maternitat i infantil de l’hospital 

de la Vall d’Hebron s’han de senyalitzar. 
 
 

Sense cap més intervenció, es dóna per tancada la sessió. 


