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Acta Consell de barri de Montbau 

Data: 10 d’abril de 2018 

Hora: 19:00 hores. 

Lloc: Sala Polivalent (C/ Domènech i Montaner, 3) 

Assistents: 

Presideix la taula el Conseller Tècnic del Districte, Pau Gonzàlez, a qui acompanyen el 

Conseller del Barri de Montbau, Joan Cela, i Eduard Vicente, Gerent del Districte 

Grups polítics representats: 5 

Entitats representades: 4 

Veïnes i veïns assistents: 50 

1. Informació i retorn del govern sobre actuacions realitzades i/o previstes al 
barri.  
 

Eduard Vicente explica les informacions de les actuacions que hi ha actualment al 

barri: 

• Reclamacions sobre el comportament incívic en espais públics i d'alguns propietaris 

de gossos. Un equip de persones ha estat recorrent els barris, per a treballar  temes 

d’incivisme: gossos, contenidors, etc. Es repetirà la campanya l'any 2018 i es farà una 

prova pilot en el mes d'Abril, que consistirà en una patrulla de Guàrdia Urbana que farà 

seguiment de les actuacions dels propietaris de gossos. 

• Font de Can Barret: En la Comissió de seguiment del Consell de barri es va acordar 

que la Font de Can Barret no es connectés a la xarxa pública i que seguís sent aigua 

de mina. També es va sol·licitar que tingui el manteniment que calgui. 

• Contracta pel semàfor al carrer Poesia amb carrer Ángel Marquès 

• Es farà un arranjament de la vorera Narcís Montoriol. 

• Estan pendents diferents qüestions del local social AAVV i s’està estudiant les 

respostes a donar 

• Campanya anti-senglars. Millora de les incidències respecte al 2017, un 50% en tota 

la ciutat. S'ha dut a terme mitjançant: Desbrossades, captures i consciència a la 

ciutadania per a no alimentar-los. 

• Plaça Sorolla. S'estan mantenint conversacions amb la Comunitat de propietaris per 

part de la Secretaria Jurídica del Districte. 

• Es fan Comissions de seguiment de les obres del carrer Harmonia. 
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• Hi haurà jocs infantils al solar que hi ha per sobre del carrer Vayreda, davant l'escola 

Baloo.  

• Es posarà una zona de carrega per a cotxes elèctrics quan es facin les obres de la 2a 

fase del C/ Harmonia 

Pau Gonzàlez puntualitza  dos temes concrets: 

• Implantació bus de barri a la tardor del 2018. 

• Programa "Radars". Xarxa de prevenció en la qual participen veïns, veïnes, 

comerciants, persones voluntàries i professionals de les entitats i serveis vinculats als 

barris amb l'objectiu d'ajudar i facilitar que les persones grans del barri puguin 

continuar a la seva llar. Es tracta d’ un projecte comunitari que té com a objectiu  

garantir el benestar de la gent gran amb la complicitat del seu entorn. S’implementarà 

a Montbau a la tardor del 2018 

 

2. Parcs i Jardins. 

Es realitza un monogràfic a càrrec de Parcs i Jardins amb el Jordi Rodríguez i l'Emma 

Agea sobre "naturalització i espais verds", on s’explica l’actuació que s’està fent en els 

diferents barris de Barcelona en els últims anys, i en concret les actuacions  dels últims 

mesos en el barri de Montbau. 

S'obre un torn de paraules. 

Alberto Jambrina vol agrair el treball que s'ha fet als últims mesos, però no entén per 

què s'ha fet un espai verd naturalitzat ( prat florit) on abans hi havia una zona de gespa 

al C/ Benlliure i no en un altre lloc. També demana que es delimiti un camí per on 

passa la gent als jardins Muñoz Seca ja que de fet ja hi ha un camí natural. 

María Luisa Oñate suggereix posar unes plantes com les figueres de moro que 

impedeixin el pas per aquest camí natural que s’està fent per a dificultar l’actuació 

incívica de la gent del barri. 

Un altre veí es queixa  que es van posar arbustos a les noves placetes quan es van fer 

les obres i que no es mantenen, també comenta  que a la placeta del carrer Dansa 

quan plou es forma un toll molt gran. 

El President de l’ Associació de veïns demana que es reposin els arbres que van caure 

per culpa d'una nevada l'any 2012, ja que l'anterior equip de govern es va 

comprometre a fer-ho. També diu que s'ha d'insistir a posar els arbustos a Muñoz 

Seca encara que hi hagi gent que els treu. Per una altra banda, explica que no està 

d'acord que el prat florit s'hagi posat al parterre on és, ja que hi ha molts altres llocs on 

es podria haver posat. 
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Un veí també deixa clar que no està d'acord amb la localització de l'actual prat florit. 

En Narcís Serrats aporta que la decisió d'on posar el prat florit s'hagués hagut de 

consultar amb els veïns. Reclama que les actuacions que es facin al barri comptin més 

amb la participació dels veïns. També diu que cal una solució per tal que la gent que 

arrenca els arbustos que s'han posat a Muñoz Seca no ho facin més. 

Des de la taula l'Emma respon que en relació al prat florit hi ha opinions a favor i en 

contra i que es va decidir posar-lo al parterre de Benlliure perquè reunia les 

característiques que es demanava a l'hora d'implementar un prat florit.  

També explica que al Jardins de Poesia on hi ha la Font de Can Barret s'acumula 

aigua i que per aquesta raó s'ha posat sorra granada, que filtra més l'aigua per tal 

d'evitar aquesta acumulació. Sobre la reposició de l'arbrat explica que quan es treu o 

cau un arbre aquest entra en un sistema de registre informàtic per tal de reposar-lo. 

Els arbres viaris es planten cada any en canvi els arbres de zones verdes, que és el 

cas d’aquests, es planten quan hi ha una partida de pressupost destinada a això i quan 

s'ha valorat si cal plantar l'arbre. 

S'obre un altre torn de paraules. 

Una veïna parla sobre el prat florit, diu que ara amb les explicacions entenen el 

perquè, però que s'hauria d'haver informat primer i no ara. Aprofita per felicitar pel 

treball que s'està fent al barri per part de Parcs i jardins. 

A continuació dues veïnes parlen a favor del prat florit i de com està plantejat. 

Una altra veïna reclama manteniments a diverses zones verdes del barri. 

L'Eduard Vicent diu que estudiarà com donar resposta al tema dels arbustos de Muñoz 

Seca ja que hi ha veïns que volen que es tornin a plantar e impedeixin el pas pel camí i 

d’altres que volen el contrari que el camí es marqui clarament perquè tothom hi passi. 

 

3. Proposta AAVV Montbau sobre accessibilitat. 

L'Associació de veïns presenta una proposta sobre l'accessibilitat a Montbau . 

Expliquen que és el barri més envellit de la ciutat i esmenten que els carrers tenen una 

pendent considerable i que fa anys que demanen solucions, fan demanda d’ escales 

mecàniques i rampes.  

Sol·liciten una votació en el Consell de Barri per dur al plenari, en el cas que surti 

positiu, una proposta que plantegi resoldre les mancances del barri sobre 

l'accessibilitat. Una vegada feta la votació demanen sotmetre-la a consulta popular. 
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En Pau afegeix informació: 

Aquesta opció de votació s'ha implementat fa poc i es preveu que gradualment durant 

un any es vagi adaptant al mecanisme. Puntualitza que per a grups petits, com pot ser 

un barri, primer s'ha d'acceptar municipalment i per aquesta raó demana un marge de 

temps per a poder fer aquests tràmits a nivell districte. 

Comença la votació sobre la proposta de l'associació de veïns amb el següent resultat: 

Vots a favor: 34 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 1 

4. Torn obert de paraules. 

 

José Cabanes: Recolza la iniciativa de les escales mecàniques. Es queixa sobre 

l'accessibilitat de l'escola Baloo, demana una rampa. 

Jaime Saiz: Comenta que l'estat de l'asfalt al carrer Àngel Marquès és lamentable. Per 

altra banda, demana ancoratges a les zones d'aparcament per a motocicletes. 

Alberto: Pregunta sobre el tema cultural al barri. Els veïns no s'assabenten de les 

activitats que fan a la Biblioteca. També diu que quan es van fer les modificacions 

d'aparcament en el carrer Poesia la grua es va endur molts cotxes, es queixa que no 

estava ben senyalitzat. Comenta que la vorera és estreta en el carrer Harmonia i que 

queda  més estreta encara quan els cotxes hi aparquen 

Veïna: Reclama que la marquesina a la parada del final del v21 no protegeix suficient 

del vent. A més comenta que al carrer Poesia amb Àngel Marquès no hi ha 

marquesina. Afegeix que es van deixar de posar bancs al carrer Harmonia, en concret 

al número 2. 

Luisa: Font de Can Barret, reclama la neteja dels conductes perquè l'aigua ragi millor. 

Veí: Al carrer Poesia amb Àngel Marquès, hi ha un espai abandonat, antigament era 

una escola, pregunta si està previst arreglar-lo. 

Cristina: Pregunta si es té en compte el tema Bicing normal/elèctric i la càrrega de 

cotxes elèctrics. 

Es dóna la paraula a la directora de la Biblioteca per a que respongui a la pregunta 

feta en relació a l’equipament que dirigeix. Explica que des de la Biblioteca fan difusió 

enviant informació per correu electrònic als usuaris i a les entitats, a més hi ha cartells 

pel barri. Comenta que també es  pot anar mirant el web per estar al dia de totes les 

activitats. 
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Es dóna la paraula al dinamitzador de la Sala Polivalent que agraeix que es parli de 

cultura al Consell i explica  totes les activitats programades en la Sala organitzades 

amb la col·laboració de les entitats. 

Un membre  de l'associació de veïns esmenta totes les activitats gratuïtes que duen a 

terme i aprofita per a donar conèixer una propera representació gratuïta d’una  obra de 

teatre en el local Social. 

En Pau contesta al torn obert de paraules: 

El mal asfaltat d'Àngel Marquès, rampes i altres qüestions similars, es remetrà a 

serveis tècnics. 

Sobre el tema de la prohibició de l'aparcament que estava mal senyalitzat al C/ Poesia, 

comenta que es faci arribar la informació més concreta. 

Marquesines, explica que  la normativa diu que el carrer necessita un mínim de quatre 

metres per instal·lar-les i per tant en carrers estrets s'estudiarà com solucionar-ho. 

A petició d’ una veïna explica que pot haver-hi  restriccions d'horari de circulació dels 

cotxes més contaminants segons marca la DGT en alguns  dies; especifica que són 

normalment tres o quatre dies a l'any. Es compromet a fer  arribar la informació a les 

entitats perquè el ciutadà estigui assabentat de quins cotxes afecta i dels procediments 

a seguir. 

Font de Can Barret, comenta que no es va connectar amb la xarxa perquè els veïns no 

van voler i van preferir deixar-la connectada a la mina. Es demanarà un manteniment 

més seguit de les canonades i es senyalitzarà que l'aigua és de mina i té més riscos. 

Recorda que el pla de fonts de Collserola té en compte a les que estan dins el parc i la 

Font de Can Barret queda fora. 

Sobre el solar deixat al carrer Poesia amb Àngel Marqués, es mirarà si és públic o 

privat i s’actuarà en conseqüència. 

Explica que el carregador de vehicles elèctric s'ha incorporat en la segona fase de les 

obres d'Harmonia, com ja ha dit el Gerent. 

Respecte al Bicing aquest any s'ampliarà la xarxa amb estacions mixtes, bicicletes de 

tracció humana i elèctrica. S'ha demanat que als barris de la Ronda hi hagi estacions, 

tan bon punt estigui tot parlat s’informarà als veïns. 

Eduard Vicente aporta sobre els bancs de carrer Harmonia que s’incorporarà aquesta 

demanda a la comissió de seguiment de les obres. 

Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell de Montbau a les 21:15 

hores. 


