
PASSEJADA CUIDEM BCN - MONTBAU

BARRI: MONTBAU

ASSISTÈNCIA:  6 persones (4 dones) DISTRICTE: HORTA - GUINARDÓ

Entitats presents: AV Montbau
DATA I HORARI: 14/06/2022 de  16:30-19 h

ZONA: COMENTARIS:

Plaça de Montbau Males herbes que surten del paviment i les voreres

Porcs senglars que arriben al barri i tomben les papereres

Paperera de la plaça molt oxidada F.2

Pintades / grafitis F.1

Plaça de Zurbarán Manca de verd, demanen actuació de parcs i jardins F.3

Queixa per excessiva concentració de vehicles (cotxes particulars, ambulàncies, motos i 

altres…)

Cantonada Zurbarán amb Domènech i Montaner Contenidors insuficients, excessiva acumulació de residus perquè donen servei a molts veïns. 

Els senglars escampen els residus que hi ha pels voltants dels contenidors. 

Aparcament de motos que no compleixen amb les distàncies de vorera estipulades a la 

normativa F.4, 5 i 6

Carrer Domènech i Montaner

(al costat del parc infantil)
Vorera en mal estat F.7

Carrer Arquitectura Vorera en mal estat

Millorar l'enllumenat F.8Sala Polivalent de Montbau 
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ZONA: COMENTARIS:

Desnivell i forats a l'entrada de la sala polivalent

Entre la Biblioteca i la Sala Polivalent de Montbau Carrer amb paviment en mal estat F.9

Tanques que calen pintar

Carrer Angel Marqués, 15-16 Punts de recollida selectiva situats lluny de molts veïns del barri 

Contenidors que es desborden sovint, sempre plens F.11 i 12

Manca verd. Es desconeix si és un espai públic o privat. El verd que hi ha està molt descuidat 

F.10

Puig i Cadafalch Es desconeix si és un espai públic o privat. El verd que hi ha està molt descuidat F.13

Angel Marqués amb Poesia Mur trencat F.14

Manca verd. Es desconeix si és un espai públic o privat.

Carrer Música Demanen escales mecàniques per la millora de l'accessibilitat de la zona

Carrer Joan Sales
Punt de recollida selectiva amb escombraries de rebuig als voltants i carrer amb molt 

pendent que dificulta el desplaçament de molts veïns

Carrer Dansa, 1
Zona utilitzada com a pipicà. Situació que es repeteix a tots els espais interiors del barri.F16 i 

17

Carrer Ritme, 4 Forat a terra

Aigüa estancada, cal millorar el drenatge

Porcs senglars remouen la terra cercant aigua. Es va tapant però hi tornen.F.15

C. Harmonia amb Ritme
Per posar els contenidors, s'han tret places de pàrquing. Els contenidors estan sobreposats. 

Estudiar ubicació.F18

Repintar pas de vianants F.19

Sala Polivalent de Montbau 
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ZONA: COMENTARIS:

A tot el barri Problema reiterat de falta de manteniment de les voreres i del paviment

Hi ha confusió sobre quins espais verds són públics o privats, per aquest motiu, voldrien un 

mapa que reflecteixi la propietat dels diferents espais del barri

Es un barri amb molts pendents, s'ha de tenir en compte a l'hora d'instal·lar els contenidors.

Demanen la millora del verd, parcs i jardins a tot el barri
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PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

INCIDÈNCIES: PROPOSTES:

Pla de Montbau Fixar les papereres per evitar que les tombin els porcs senglars.

Plaça Zurbarán Demanen estudi d'usos de la plaça

Sala Polivalent de Montbau Demanen cendrers per l'entrada, ja que es una zona on s'acumulen moltes burilles

Demanen que es faci alguna sessió informativa més exhaustiva sobre el Cuidem Barcelona i 

ofereixen l'epai per portar-la a terme
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FOTOGRAFIES

Plaça de Montbau (Fotos 1, 2)
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Plaça de Zurbarán (Foto 3)
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Cantonada Zurbarán i Domènech i Montaner (fotos 4, 5 i 6)
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C. Domènech i Montaner (al costat del parc infantil) (Foto 7)
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Entrada Sala Polivalent de Montbau (Foto 8)

9



Entre la Biblioteca i la Sala Polivalent de Montbau (Foto 9)

10



Carrer Angel Marqués (Foto 10, 11 i12 )
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Puig i Cadafalch (Foto 13)
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Angel Marqués amb Poesia (Foto 14)
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Carrer Ritme, 4 (Foto 15)
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Dansa 1 (Foto 16 i 17)
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C. Harmonia amb Ritme (Foto 18 i 19)
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