Procés de participació Montbau + accessible
Acta del la Comissió de seguiment
Dia 9 d’Octubre de 2018.

Assistents:
Narcís Serrats, AFANOC
Marcos Muñoz, Manel Ibáñez i Pío Martín, de AMPA Baloo
Elisabeth Maldonado i Vicente Camacho, de l’Associació Espina bífida
F. Castillo, Toni Mateo, Joan Anglés, de l’Associació de veïns de Montbau
Carme Herrera, Carmen Bujanda, de les aules d’extensió Universitària
Emma Villegas del Centre de Salut Mental d’Adults d’Horta
Candida Rubin, de la Biblioteca de Montbau
Sílvia Osorio, Joan Josep Orell, dels Diables de Montbau
Aleix Porta Alonso, de la Sala Polivalent Montbau
Joan Amat, de la Casal Parròquia
Xavier Sobregués, de Big Band Montbau
Eduard Zafra, de la Coral Sant Jeroni
Luis Fernando Garcia, Conseller PSC
Javier Edrosa, Conseller de Ciutadans
Elena Martin, de democràcia activa i descentralització de l’Ajuntament de Barcelona
Gemma Blasco, tècnica de barri de Montbau
Anna González, d’Urbaning
Presenta la sessió el conseller Joan Cela, introduint les temàtiques que es tractaran i
contextualitzant la sessió i el procés de participació “Montbau + Accessible”.
L’Elena Martin, referent de Democràcia Activa i Descentralització al Districte, explica en que
consisteix el procés, els objectius, el calendari, les diferents sessions que es plantegen realitzar,
per tal de debatre entre tots si són les idònies i quan i on podrien dur-se a terme i, per últim, la
proposta d’integrants de la comissió de seguiment i actors a convocar al Procés Participatiu.
Seguidament, l’Anna González, d’Urbaning, explica la finalitat i metodologia de l’estudi de
mobilitat que s’està duent a terme al barri, per tal de determinar els principals eixos de vianants i
la intensitat d’ús dels diferents espais. Així mateix, explica que l’objectiu d’aquest anàlisi, és
completar la diagnosi tècnica amb una diagnosi participativa durant el proper Consell de barri el
proper 24 d’octubre.
A continuació, s’obre un torn de paraula obert:

Pel que fa al llistat de la comissió de seguiment i els actors a convocar, es comenta que faltaria
afegir: la casa Parroquial, l’AEEF i la Coral Sant Jeroni.
Es proposa, des de l’Ajuntament, aprofitar l’esdeveniment del dinar de Halloween (dijous 8
d’octubre) per fer una sessió amb gent gran, ja que serà un moment en que tothom ja estarà
agrupat per aquest esdeveniment. No obstant, es desestima perquè no es considera viable
aprofitar aquest dinar per a fer una sessió de participació, ja que la gent vindrà pel dinar i, si es
fes després, s’opina que la gent no es quedarà fins tan tard. Per tant, es proposa utilitzar aquest
esdeveniment per a fer comunicació i difusió de la sessió, i realitzar la sessió amb gent gran el
dilluns de la setmana pròxima (dilluns 12 de novembre). També es proposa fer un pica-pica, per
tal de que la convocatòria tingui més èxit.
La Gemma Blasco, tècnica del barri de Montbau, comenta que seria important que els assistents
d’avui es comprometin també a difondre i informar a les seves respectives entitats de totes
aquestes sessions que es proposen, així com assistir a la sessió que els correspongui (Consell
de barri, gent gran, AMPAS, etc.)
Es comenta, també, parlar més “d’escales mecàniques” que no pas “d’accessibilitat”, per tal de
que vingui més gent a les sessions. No obstant, un altre veí comenta que el terme d’escales
mecàniques només és per alguns, mentre que l’accessibilitat és per tothom.
El Toni Mateo, president de l’associació de veïns, denuncia que la proposta plantejada al Plenari
el dia 3 de maig i que va aprovar l’inici d’aquest procés participatiu no respon a la proposta inicial
plantejada per l’Associació de Veïns i aprovada pel Consell de Barri de Montbau el 10 d’abril i,
per tant, comenta que no es conforma amb el procés que s’està plantejant. La proposta que ells
van demanar exigia que es presentés i s’aprovés en plenari tant els terminis d’execució com un
Pla d’Inversions de la proposta resultant. Així mateix, l’enfoc i el tema principal no ha de ser
l’accessibilitat en general, sinó les rampes o escales mecàniques. Per tant, l’objectiu del que
demanen es disposar d’un Pla d’Inversions i un calendari abans d’acabar la legislatura, per tal de
veure realment quines actuacions es duran a terme.
El conseller Joan Cela comenta que no sap si això serà possible, però el que si s’ha compromès
és que els resultats del procés s’aprovaran pel plenari. No obstant, disposar d’un pla d’inversions
i un calendari amb tant poc temps es creu poc factible. El compromís d’aquest procés, per tant,
és aprovar en plenari la proposta resultant i disposar del compromís dels diferents grups polítics.
La Gemma Blasco proposa realitzar la sessió amb les AMPAs una tarda sobre les 16h o 17h.
Comenta que una opció també seria aprofitar el Mercat d’Intercanvi d’AMPAs però és al
desembre. No obstant, des de les AMPAs es comenta que és complicat aprofitar aquest
esdeveniment. Per tant, s’acaba proposant aprofitar un divendres de patis oberts de l’escola
Baloo, i que els pares aprofitin el gimnàs o les cuines per fer la reunió mentre els nens estan al
pati sota la vigilància d’alguns pares o monitors/es. Es proposa fer la sessió d’AMPAs el

divendres 23 de novembre. L’AMPA Baloo consultarà a la resta d’AMPAs i a la direcció de
l’escola per a veure si és possible la data i el lloc proposat.
Paral·lelament, la Gema insisteix, de nou, en la importància de que algú de cada entitat es
comprometi a venir a la sessió del Consell de Barri del 24 d’octubre per tal de poder treballar i
transmetre posteriorment la informació amb les seves respectives associacions.
Un veí comenta que, abans de l’estiu, l’Ajuntament va mencionar que es realitzaria un estudi per
tal de veure i determinar quines són les necessitats d’accessibilitat del barri. L’Elena respon que
això és el que s’està fent i el Consell de Barri servirà, precisament, per completar aquest estudi.
El President de l’Associació de veïns considera imprescindible que al Consell de Barri es
presentin ja propostes per part de l’Ajuntament, per tal de poder-les discutir.
L’Elena Martin comenta que l’objectiu del consell de barri és, per una banda, completar la
diagnosi tècnica sobre la mobilitat del barri, afegint les vivències i perspectives dels veïns i,
d’altra banda, recollir totes les propostes que sorgeixin. S’intentaran portar algunes propostes de
Serveis Tècnics, però no es pot assegurar el seu nivell de concreció.
La treballadora social del CSMA comenta que des del sector de sanitat es vol buscar la
participació dins del procés. No obstant, el format de sessions no acostuma a funcionar amb
aquest col·lectiu, i proposa pensar alguna fórmula més adient per a que puguin participar, com
per exemple enquestes.
L’Elena comenta que el format d’enquestes en aquesta situació presenta certes desavantatges,
ja que és complex explicar bé a una persona tot el context del procés i el que implicaria cada una
de les propostes que es plantegin a través d’una enquesta. Per tant, l’avantatge del format de
sessions, és que primer s’explica acuradament totes les alternatives i, posteriorment, s’avaluen
conjuntament, i això no pot fer-se amb una enquesta a peu de carrer.
Des de l’Associació de veïns es comenta que si es vol incrementar la convocatòria i assistència a
les sessions, s’hauria de posar un “quiosc” que vagi movent-se per diferents espais del barri per
tal de fer difusió i, sobretot, poder participar in situ. Un veí reforça aquesta idea, afirmant que als
veïns de Montbau se’ls ha d’anar a buscar al carrer.
Un altre veí comenta que seria interessant conèixer com està distribuïda la població del barri per
habitatges, per tal de veure on es concentren les persones grans, i determinar les necessitats
segons la seva localització.
Es proposa també instal·lar una rampa pel carrer Sorolla, a dalt del carrer Vayreda que facilita
l’accés als socis de l’Associació d’Espina Bífida

S’emplaça als assistents a fer aquest tipus de propostes més concretes al Consell de Barri i a
les sessions posteriors, ja que l’objectiu d’aquesta sessió és consensuar la metodologia, les
sessions que es plantegen i els actors involucrats del procés.
El Toni Mateo (AAVV) pregunta si aquest procés ja te un pressupost assignat, i si seria possible
dissenyar un tríptic per atraure a la gent a participar, explicant tot el procés i les diferents
alternatives o propostes.

Resum d’acords:
-

S’afegeixen la casa Parroquial, l’AEEF i la Coral Sant Jeroni als actors a involucrar al
procés.
Es proposen les següents sessions:
o Sessió amb Gent Gran el 12 de novembre, a les 11h del matí. S’intentarà que es
pugui fer a la Fundació La Pedrera
o Sessió amb AMPAs el 23 de novembre, aprofitant els patis oberts de l’Escola
Baloo
o Sessió oberta amb tot el veïnat el dimarts 27 de novembre, a les 19:30

-

Es pensarà en el contingut i disseny de la cartellera o fulletó informatiu per tal de poderlo entregar a diferents espais.

-

També es valorarà el tema del fullet informatiu que s’ha proposat.

Per últim, s’emplaça als assistents a retrobar-nos al proper Consell de Barri per seguir avançant.
Sense més intervencions, es dona per finalitzada la sessió.

