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A continuació, es mostren les esmenes, comentaris, propostes i problemàtiques detectades
durant la sessió amb AMPAS dins del marc del procés de participació Montbau + Accessible.
S’han categoritzat les aportacions segons els diferents eixos de debat: 1) carrer de la Poesia, 2)
carrer de la Pintura, 3) carrer de la Música, 4) carrer d’Àngel Marques, 5) altres
propostes/problemàtiques i, per últim, 6) dubtes.

1) Carrer de la Poesia
•

Aspectes relacionats amb la proposta d’implantació d’una rampa mecànica a Poesia:
o Es demanen rampes aptes per poder utilitzat amb cotxets per tal de fer la
pujada més fàcil per a les persones amb nens. Per tant, es demana que les
rampes siguin practicables per cotxets, amb unes inclinacions raonables.
o

Es considera l’opció menys prioritària. El pressupost destinat a aquest carrer
podria destinar-se a les millores dels carrers de Música i Pintura, que es
consideren artèries principals per creuar el barri.

o

Vàries persones consideren aquesta alternativa excessiva, ja que requereix
massa inversió i, sobretot, molt manteniment.

o

En comptes d’instal·lar unes rampes, es proposa un bus de barri que faci de
“llançadora” per Poesia, amb una freqüència de pas raonable.

2) Carrer de la Música
•

Aspectes relacionats amb la proposta d’implantació d’escales mecàniques:
o La majoria d’assistents demanen prioritzar o bé aquesta alternativa, o bé la del
carrer de la Pintura, ja que són les més cèntriques.

•

Altres aspectes del carrer:
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o

Es demana arreglar les rampes de Música i Pintura ja que actualment tenen
molta pendent i és molt perillós anar amb un cotxet.

o

Es comenta que els veïns utilitzen Música en lloc de Poesia, ja que és més
agradable. La majoria de gent gran del barri es mou per aquests carrers.

3) Carrer de la Pintura
•

•

Aspectes relacionats amb la proposta d’implantació d’escales mecàniques:
o Aquesta proposta es considera molt encertada per millorar la mobilitat del
barri.
o

La majoria d’assistents demanen prioritzar o bé aquesta alternativa, o bé la del
carrer de la Pintura.

o

Es considera que les escales mecàniques també s’haurien d’implantar entre
Roig i Solé i Vayreda, ja que hi ha molt pendent.

Altres aspectes del carrer:
o Actualment, els esglaons del carrer de la Pintura es troben en mol mal estat:
escales amb molt pendent i estretes, fet que les fa molt perilloses.
o

Es demanar ampliar les voreres del tram que estan construint un ascensor
(finques), ja que, actualment, han quedat molt estretes i gairebé no hi ha espai
per passar-hi.

o

Es demana arreglar les rampes tant de Música com de Pintura, ja que les
rampes actuals tenen molta pendent i és molt perillós i incòmode anar amb un
cotxet de nadó.

4) Carrer d’Àngel Marquès
•

Es demana ampliar les voreres d’Angel Marquès.

•

S’ha manifestat una opinió que proposa prioritzar aquesta actuació perquè es tracta
d’un carrer gran de pas amb voreres mol estretes i on els vehicles circulen massa ràpid.

•

S’ha manifestat una altra opinió que considera aquesta proposta la menys prioritària.
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•

Es demana implantar un carril bici per Àngel Marquès que comuniqui amb Sant Genís i
Mundet transversalment.

5) Altres propostes / problemàtiques
•

•

•

Transport públic:
o Vàries persones demanen un autobús que comuniqui Sant Genís amb el barri
de Montbau. (recorregut: teixonera  Sant Genís  Montbau  Vall
d’Hebron).
o

Concretament, un dels recorreguts que proposen pel bus de barri és:
cobertura de tot Montbau, CAP Sant Rafael, Mercat Vall d’Hebron, Hospital
Vall d’Hebron, Parc Vall d’Hebron, Sant Genís, i Horta.

o

Incrementar la freqüència de pas de la línia V21 a les hores punta, sobretot als
horaris d’entrada a les escoles.

Millores d’accessibilitat
o Es demanen millores al voltant de l’escola Baloo: la rampa rellisca quan plou i
pels residus de la pinassa. A més, hauria de ser més ample, ja que
pràcticament no passen cotxets de nen.
o

Arreglar l’accés de la Llar d’Infants d’Harmonia.

o

Fer itineraris segurs i accessibles a les escoles (Baloo, Pius, Monturiol) des del
metro i des de les diferents parades d’autobús properes.

o

Fer més accessible la zona al voltant de l’Hospital Materno Infantil i urgències.
Les voreres d’aquest entorn són molt estretes. A més, faltaria un pas de
vianants que enllaci l’entrada a l’Hospital ja que, actualment, hi ha dos als
extrems del carrer (molt poc útils).

o

Instal·lar escales mecàniques o ascensor al pas de sota la ronda que connecta
el parc de la Vall d’Hebron i Montbau / Mundet.

Arranjament espai púbic
o Arreglar els entorns de l’escola Baloo i del carrer Harmonia. Concretament,
millorar l’accés a l’escola Baloo des d’Harmonia.
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•

o

Arranjar els forats provocats per les arrels dels arbres en alguns carrers.

o

Arreglar els bancs de fusta del barri, ja que molts es troben en mol mal estat.

o

Moltes voreres del barri es troben en mol mal estat, fet que resulta molt
incòmode quan es va amb cotxets de nen.

Altres:
o Incloure dins d’aquest procés la zona alta (oest) del barri i les “casetes
blanques”, ja que també formen part del barri.
o

Millores al voltant de l’escola Baloo i la llar d’infants d’Harmonia.

o

Posar-se més seriosos amb el tema de les caques i pixats de gos.

o

Es comenta el perill que suposa l’excessiva velocitat dels vehicles al seu pas pel
barri. Per tant, es proposa implantar mesures per reduir l’elevada velocitat de
vehicles pels carrers de Poesia, Àngel Marquès, Vayreda i Harmonia. Així
mateix, també s’haurien de fer respectar tots els stops.

o

Vigilància nocturna de les escoles i centres educatius per evitar actes
vandàlics.

