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A continuació, es mostren les esmenes, comentaris, propostes i problemàtiques detectades
durant les 4 sortides que s’han realitzat amb el carretó pel barri de Montbau, dins del marc
del procés de participació Montbau + Accessible.
Les sortides que s’han realitzat són:
•
•
•
•

Dijous 8 de novembre de 17 a 20h, on s’ha recollit l’opinió d’unes 30-35 persones
Dijous 15 de novembre de 17 a 20h, on s’ha recollit l’opinió d’unes 20 persones
Dimecres 21 de novembre de 17 a 20h, on s’ha recollit l’opinió d’unes 35 persones
Dimarts 27 de novembre de 11 a 14h, on s’ha recollit l’opinió d’unes 35 persones

El carretó ha estat a la vista dels veïns i veïnes al Passeig de la Vall d’Hebron (al costat de la
sortida del metro), a Pla de Montbau i davant de la biblioteca, amb l’objectiu de fer difusió del
procés de participació “Montbau + Accessible”, incrementar la participació a les sessions
participatives i, per últim, recollir tots els suggeriments, idees, propostes o comentaris que els
veïns i veïnes volguessin realitzar in situ.

Els comentaris sorgits durant aquestes sortides han sigut:
Elements d’accessibilitat mecànics:
-

Bona recepció general de la idea d’actuar al barri per a fer una escala/rampa mecànica.
Molts veïns/es entenen que és una necessitat i fa temps que es demana.

-

Força gent està interessada en fer la rampa/escala mecànica pel carrer de la Poesia.
Aquest carrer es veu com a bona opció per instal·lar l’element mecànic perquè ofereix
una continuïtat rectilínia d’extrem a extrem.

-

Alguna opinió sobre el fet que seria oportú fer la rampa/escala mecànica al carrer de la
Música perquè, actualment, l’escala existent és complicada.

-

En general, la gent que viu a la part de baix del barri no sent tant la necessitat d’instal·lar
un element mecànic però entenen perfectament que és necessari.
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-

Queixes sobre l’excés d’escales al llarg de tot el barri, que dificulten la mobilitat i
l’accessibilitat a les parts més altes.

Accessibilitat:
-

Queixa d’una rampa dels Jardins de Muñoz Seca tocant a Poesia, pel mal estat i la
perillositat que suposa.

-

Queixa sobre el manteniment de l’ascensor del pas a nivell de la Ronda de Dalt. Quan
s’avaria sempre triguen molt a reparar-lo.

-

L’escola Baloo disposa d’un accés complicat degut a les pendents i estretor dels carrers.

-

Una mare amb 2 fills explica que, com a experiència personal, es fa molt complicat el dia a
dia al barri havent de moure’s amb cotxet. Afirma conèixer una persona amb mobilitat
reduïda que té dificultats en els desplaçaments.

-

Hi ha una queixa sobre les escales que hi ha al carrer d’Harmonia, a la Sala de Diàlisi,
perquè són molt empinades i no hi ha cap element que faciliti transitar-la (barana, etc.).

-

En general, es demana que s’instal·lin baranes o elements de seguretat a les rampes i
escales que hi ha al barri. Hi ha una referència particular a les dificultats que tenen les
escales del Jardí Pedro Muñoz Seca (que no té barana).

Espai públic:
-

Hi ha alguna queixa sobre l’estat del paviment i per l’aixecament d’algunes llambordes a
algunes zones degut a l’acció de les arrels de l’arbrat. Es diu que on hi ha carrers estrets
això és especialment perillós pel risc de caiguda. Concretament, al C/ Harmonia existeix
aquesta problemàtica, generada per les arrels de l’arbrat, que aixequen el sòl i malmeten
les façanes. Les branques són de grans dimensions i afecten els pisos.

-

Com a valoració positiva, una persona diu que el barri es troba net, encara que es queixa
dels problemes estructurals en quant a accessibilitat i mobilitat interna.

-

Jardins Muñoz Seca: quan plou hi ha acumulació d’aigua i les clavegueres s’embussen amb
les fulles.
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-

La pendent que fa el barri produeix que s’acumuli aigua a la part inferior. Hi ha persones
que diuen que és especialment greu quan plou bastant a la zona del Jardí Pedro Muñoz
Seca tocant la parada de metro de Montbau.

Transport públic:
-

Agraeixen que hi hagi connexió amb autobús i demanen que hi hagi una línia de bus que
circuli pel barri. Es demana que es prioritzi el bus de barri.

-

Hi ha algunes referències crítiques a “l’eliminació de la parada de bus propera al pont de
la Ronda”.

Altres:
-

Es valora de manera positiva que hi hagi força arbrat al barri en comparació amb altres
àmbits de Barcelona.

-

Demanda de programa municipal que faciliti la incorporació d’ascensors als blocs de pisos,
amb finançament d’una part de les obres o quelcom similar.

-

Es pregunta sobre les obres al C/ Harmonia, quan acabaran?

-

Es demana informació sobre el soterrament del tram de la ronda.

-

Com a problemàtica de barri, hi ha diverses opinions que consideren que el teixit
comercial al barri és reduït, que moltes botigues han tancat. Hi ha persones que s’han de
desplaçar bastant per comprar.

-

Una persona apunta a problemàtiques relacionades amb la inseguretat al barri.

-

Es detecta certa indignació i desconfiança perquè es diu que hi ha promeses de fa molt
temps que s’han incomplert, relatives a millores que s’havien de fer.

