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Àmbit d’estudi

Àmbit de la Muntanyeta

El barri de la muntanyeta es troba a la vessant obaga del Turó de Vallbona. Està en una posició singular al marge 

esquerra del riu Besòs, al turó de Vallbona. Es tracta d’un barri històric, un del primers assentaments que van 

aparèixer a principis de segle XX,  a l’estela de la industrialització de la vall baixa del riu Besòs.

L’any 2008, el projecte d’intervenció integral a La Muntanyeta de Can Sant Joan, redactat per l’ajuntament de 

Montcada i Reixac, va ser seleccionat en la cinquena convocatòria d’ajuts de la Llei de millora de barris, àrees 

urbanes i viles que requereixen atenció especial.  Que ha permès l’execució d’actuacions diverses amb l’objectiu 

d’assolir la rehabilitació d’un àmbit urbà en què viuen al voltant de 1.700 persones. Entre les intervencions n’hi han 

de millora de l’espai públic, amb actuacions que milloraran l’accessibilitat, eliminant les barreres arquitectòniques, 

crearan itineraris que facilitin la connexió de La Muntanyeta amb Can Sant Joan. També s’han realitzat projectes 

de caire social, posant especial atenció en la dona, la infància i la gent gran, i en el foment de l’associacionisme.

A l’any 2014, es proposa al Consorci del Besòs realitzar una diagnosi sobre l’estat de les edificacions del barri i 

el seu grau de conformitat amb l’ordenació urbanística vigent. Alhora també es planteja un estudi de la mobilitat 

per a millorar els accessos del barri i la connectivitat amb la resta de la xarxa viària, amb una mirada amplia 

que abasti tot el turó de Vallbona. Aquest anàlisi han de concloure amb uns criteris d’actuació al barri que 

posteriorment quedaran reflectits en la redacció d’un instrument urbanístic. 

El repte principal del barri es la inadequació de la realitat física amb l’ordenació prevista en el Pla parcial, redactat 

als anys 90, que en gran mesura no s’ha portat a la pràctica per manca d’operadors. Un altre repte és que les 

condicions de confort i accessibilitat d’ alguns habitatges estan fora dels paràmetres i estàndards del municipi. 

Els treballs realitzats, durant l’any 2014, s’han centrat en la recollida de dades i diagnosticar els principals reptes 

del barri respecte de les edificacions i la mobilitat que han de servir per fixar les bases tècniques i de gestió 

necessàries per poder desenvolupar una ordenació urbanística adient a l’impuls del Pla de Barris.
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Carrer DiagonalCarrer Bosc

Carrer Pont

Carrer Pont

Fotos estat actual

Escales mecàniques

Urbanització vials

Llei de barris. Millores a l’espai públic
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Antecedents

PGM 1976

PERI (2000)

Planejament vigent

1969
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Diagnosi de l’edificació
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Analisi de la mobilitat. Xarxa viària i recorreguts a peu
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Foto panoràmica
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