
 

 

INFORME DE TROBADA PRESENCIAL 

PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I 
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 

1. NOM DE LA TROBADA: Consell de Barri de Montbau 

2. DATA I LLOC DE LA TROBADA: 19 de febrer, a la Sala Polivalent de Montbau 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS: 120 aproximadament 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 65 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

   

 

 

6. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

 

La sessió ha tingut el següent desenvolupament: 

 

- Benvinguda i presentació de la sessió a càrrec de la Consellera de Districte Rosa 

Alarcón. 

- Retorn dels temes pendents de l’anterior Consell. 

- Explicació de les principals actuacions al barri previstes al document inicial del Pla 

d’Acuació de Districte, a càrrec del conseller de barri Pablo Ramos. 

- Explicació del procés de participació del PAM i els pressupostos participatius a càrrec 

de la tècnica de Democràcia Activa, Elena Martín. 

- Explicació de la dinàmica de treball proposada a càrrec de Quòrum, empresa 

dinamitzadora, Xavi Tercero. 

- A continuació es reparteixen als assistents unes fitxes de treball individual en què es 

descriuen les actuacions que es recullen al PAD per al barri de Montbau. L’objectiu és 

marcar les tres actuacions que es considerin de major importància a més de matisar-

les i proposar-ne de noves, si es creu convenient. 

- Finalment, es procedeix al torn obert de paraula programat.  
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7. PROPOSTES (PAM/PAD) MATISADES I REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

Títol de la proposta Aportacions  Nombre de 
suports 

Pla d'ascensors i escales mecàniques 
del districte: Millora del parc d'escales 
mecàniques i ascensors existents i 
construcció de nous: El Pla inclourà la 
renovació del parc actual d'escales 
mecàniques i ascensors antics com la 
rampa mecànica de Poesia i les escales 
mecàniques de Pintura i Música 
 

 
- Hi ha rampes que no es poden fer 

servir per la seva pendent tan 
pronunciada 

- Pendents suaus dins normativa. 
Que una persona en cadira de 
rodes (no elèctrica) pugui arribar al 
metro de Carrer Vayreda  

- I perquè no a Arquitectura? 
 

 
78 

Reforç de la neteja i el manteniment de 
l’espai públic als barris de muntanya: 
Aprofitant la nova contracta del servei 
de neteja de la ciutat, s'inclourà un 
reforç específic per a la neteja i 
manteniment als barris de muntanya, 
tenint en compte les seves 
especificitats. 
 

 
- És necessari doncs la passarel·la de 

Clara Ayats no es neteja  
- Que no es limitin només a la 

calçada. Que es netegin les escales 
que queden entre els edificis 
 

 
34 

Desenvolupar projectes vinculats amb 
la sobirania alimentària derivats dels 
projectes de l’Eix Muntanya. 
 

 
- No hi ha botigues de fruita o 

verdura 
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Cobertura de la Ronda de Dalt: Avançar 
en la cobertura i urbanització de la 
Ronda de Dalt al seu pas pels barris de 
la zona nord del districte. Executar, 
segons el projecte previst , la  
continuació del tram cobert 
recentment, fins arribar al c/Arenys. 
Treballar el consens amb els veïns i 
veïnes per a properes actuacions. 
 

 
- Executar urgentment el Pla 

dissenyat al 2015 
- Programar noves actuacions i 

dotar-les de pressupost  

 
44 

Intervencions Millores urbanístiques 
Montbau: Darrera fase d'arranjament i 
reurbanització dels entorns del c/ 
Harmonia 
 

- Sobretot el parc infantil del carrer 
Harmonia  

- La 1a fase no està acabada a 
Harmonia, 1. Rampa sense 
protecció i jardinet  

- I perquè no al carrer Arquitectura? 
Voreres, il·luminació i jardins  

 
46 

Programa de socialització contra la 
soledat no volguda: Programar 
activitats col·lectives de socialització de 
col·lectius amb incidència de la soledat 

  
30 
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no volguda, com el Projecte Radars: 
persones grans, persones amb malalties 
mentals i altres… 
 

Programació d'estiu per a gent gran: 
Dinamitzar espais de gent gran (juliol, 
agost), a l'època en què la família i 
entorn social marxen de vacances i la 
soledat i aïllament augmenta entre les 
persones grans. 
 

  
19 

Pensar conjuntament com volem que 
sigui un futur equipament de barri a 
Montbau: Idear entre veïnes i veïns del 
barri un futur Casal de Barri, Centre 
Cívic… On es situarà, com serà, què s’hi 
farà…? 
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Actualitzar els espais del recinte de 
Mundet  

 Nova 
Proposta 

Ampliació de l’entrada al número 31 de 
Carrer Harmonia per a ambulàncies 
medicalitzades  

 Nova 
Proposta 

Instal·lació de wifi a totes les zones 
enjardinades del barri   

 Nova 
Proposta 

Crear una aula de cultura permanent Crear una aula de cultura permanent al 
gimnàs de la Sala Polivalent amb la 
participació de tota entitat o persona 
particular que li interessi coordinant-ho 
amb els gestors de la Sala. S’està pensant 
en els aspectes crítics de la cultura i no en 
els folklòrics.  
“L’Aula de Cultura Crítica” hauria d’estar 
coordinada amb la Biblioteca i hauria de 
ser totalment gratuïta per a tots els veïns 

Nova 
Proposta 

Habilitar zones d’aparcament normal 
per a no residents  

 Nova 
Proposta 

Programació d’estiu per a infants  Per exemple activitats en castellà i anglès. 
Si tot es proposa només en català deixes 
sense veu molts veïns que viuen aquí i 
paguen impostos 

Nova 
Proposta 

Programes d’estiu per a infants   Nova 
Proposta 

Integrar l’Hospital a Montbau i derruir 
el mur del carrer Arquitectura 

 Nova 
Proposta 

Millorar la seguretat i la il·luminació   Nova 
Proposta 

Millorar el clavegueram del carrer 
Ceràmica. 

La part que ha expropiat l’Ajuntament, en 
1500 m només hi ha dos punts de recollida 
d’aigües  

Nova 
Proposta 
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Punts de càrrega d’electricitat  A part del que està previst, negociar amb la 
Diputació l’ús dels seus 10 punts de 
càrrega en el recinte Mundet per ús dels 
veïns.  

Nova 
Proposta 

Creació d’una àrea d’esbarjo de gossos  La més propera que tenim està força lluny i 
tenim moltes zones verdes desaprofitades  

Nova 
Proposta 

Millora del carrer Hipàtia d’Alexandria  Calçada, voreres i il·luminació  Nova 
Proposta 

Punt de llum per aprofitar la Plaça 
Ferran Palau per a actes de Festa Major  

 Nova 
Proposta 

Millorar els jardins de tot el barri   Nova 
Proposta 

Boques de claveguera Joan Sales  Treure les boques de claveguera que 
queden davant de les finestres dels pisos 
baixos del carrer Joan Sales i desplaçar-les 
a les zones d’accés interior on no afectaran 
les olors de claveguera a les vivendes  

Nova 
Proposta 

Caixa elèctrica carrer Àngel Marquès 
num 8  

Fer realitat el projecte del canvi d’ubicació 
de la caixa elèctrica Àngel Marquès num 8. 
Un projecte aprovat l’anterior mandat amb 
el compromís de seguir en aquest. Urgent 
per qüestions de salut, perill, etc (Clara 
Nogués Cuxart)  

Nova 
Proposta 

Cobertura de la Rnda de Dalt  Tram Montbau – Vall d’Hebron. 
Soterrament de la Ronda  

Nova 
Proposta 

Rampa elèctrica per Tanatori de la Vall 
d’Hebron o escales  

 Nova 
Proposta 

Ampliar i informar de les millores 
urbanístiques al Carrer Harmonia 31-
33-35 

 Nova 
Proposta 

 

Total de propostes realitzades 20  

 

ALTRES APORTACIONS  

- L’autobús 135 és una nul·litat doncs no ens porta a l’ambulatori ni a Horta. 

- Els contenidors de carrer Poesia situar-los més amunt perquè quan passen els cotxes no es 

veuen 

- Els pins del Carrer Clara Ayats 2 – 4 embussen els desaigües de les escales  

- Hi ha problemes de moviments a l’edifici de carrer Harmonia, 1 (Ma Carme Gimeno, 610 497 

211) 

- Limitar la velocitat de patinets i bicicletes al Passeig de la Vall d’Hebron  

- No a la pèrdua de places d’aparcament  
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8. PROJECTES D'INVERSIÓ (PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS) REALITZATS DURANT LA TROBADA1 

 

Títol del projecte Descripció del projecte 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 

 

9. ALTRES OBSERVACIONS RELLEVANTS SOBRE LA TROBADA 

 

 

  

                                                           
 

Total de projectes realitzats 0 
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10. FOTOGRAFIA DEL PLAFÓ DE VALORACIÓ DE LA TROBADA 

 

 


