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Tanmateix, resulta que el 60 % del territori del barri 

de Montbau està situat dins la serra de Collserola i, a 

banda de l’ermita de Sant Cebrià, encara hi ha algunes 

cases que també cal tenir en compte: can Carlets, can 

Ribó i d’altres que són cases actives encara i que for-

men part del passat rural de la zona.

Precisament, el Parc de Collserola finalment ha 

estat declarat parc natural l’octubre d’aquest any 2010 

amb tots els valors de defensa d’un espai natural de 

gran vàlua, que sempre ha estat present en el dia a dia 

dels habitants de Montbau.

Actualment, Montbau és el barri, la muntanya, la 

seva gent, les entitats, l’activitat social… i en aquest 

llibre hem volgut fer un recorregut per la història que 

ha fet possible aquest Montbau i per fer-nos una idea 

de com s’ha anat fent. No repassarem pas la història 

de tots els 50 anys; ens caldrien uns quants volums. 

De moment, aquest n’és el primer. Serà una història 

incompleta que caldrà complementar i completar. 

Tot un poble (10.000 habitants en els seus inicis) 

havia d’aprendre a viure en un lloc molt tranquil i 

agradable, però amb moltes mancances, i van haver 

d’aprendre a organitzar-se per tirar endavant. Tota 

aquesta experiència ha configurat l’espai tal i com és, 

per la gent que hi ha viscut i el moment social en què 

van viure.

Els espais on creixen les poblacions van can-

viant amb el pas del temps. Les delimitacions 

i la pertinença a un barri o a un altre també 

es transformen i, de vegades, les percepcions d’aquells 

qui hi viuen respecte al barri al qual pertanyen o de 

quin barri se senten són diferents de les que oficial-

ment registren les divisions administratives.

Abans de construir Montbau, els pocs habitants que 

hi havia en aquell territori es consideraven de can Barret, 

de can Frares (les cases que eren a l’antiga heretat) o  

bé de les terres dels senyors del Palau de les Heures.

El barri que ara fa 50 anys es va aixecar en el ves-

sant hortenc de la serra de Collserola. Montbau per-

tanyia a Barcelona, però estava absolutament en la 

perifèria, amb tot el que això comportava de positiu 

o de negatiu. 

Per això, Horta era el nucli on hi havia gairebé tot 

el que necessitaven. Era com baixar de la muntanya 

al poble. Com a conseqüència, als inicis del barri, 

Montbau era el nom dels habitatges, però els veïns es 

consideraven d’Horta. La identitat de barri es va anar 

forjant amb el pas del temps.

Avui dia està molt clar que Montbau és un barri 

de Barcelona, però amb una idiosincràsia molt particu-

lar que han treballat a fons els seus habitants durant 

aquests 50 anys.

Montbau amb la primera i la segona  
fases ja construïdes. L’entorn també és  

a punt d’urbanitzar-se, finals de la  
dècada de 1960 (PMH).

Introducció
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Abans de 1957

Sobre el terreny: on s’ha fet Montbau

Montbau, en sentit estricte, és el polígon 

d’habitatges que es va construir ara fa 50 

anys. Tanmateix, el territori que avui dia és 

el barri de Montbau havia pertangut a l’antic municipi 

de Sant Joan d’Horta i eren terres de diverses here-

tats, com ara can Barret, can Frares o can Gallart, amb 

algunes cases més modestes que estaven ocupades 

per persones amb activitats de servei, de masoveria o 

de manteniment. Si ens remuntem a l’època medieval, 

tota l’àrea compresa entre els Tres Turons i la serra de 

Collserola era la vall d’Hebron perquè eren terres del 

monestir de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron. 

El 60 % de l’àrea del barri de Montbau es troba dins 

el Parc de Collserola. La resta de la superfície (31 Ha) 

és ocupada pels habitatges promocionats pel Patrona-

to Municipal de la Vivienda (1959) i, per tant, el nucli 

habitat, i tots els equipaments públics i de serveis 

que l’envolten. A l’extrem de llevant hi ha el recinte 

de les antigues Llars Mundet, on en l’actualitat con-

viuen alguns centres d’ensenyament de la Diputació 

de Barcelona amb les instal·lacions esportives de 

l’Ajuntament de Barcelona i un campus universitari de 

la Universitat de Barcelona. També hi ha el Palau de les 

Heures i els seus jardins, actualment públics. A ponent 

hi ha la ciutat sanitària de la Seguretat Social, l’Hospi-

tal de la Vall d’Hebron.

Montbau ha estat edifi cat entre els torrents que 

baixen de la muntanya de Collserola i ha hagut de veu-

re-se-les amb un terreny pendent, pedregós i producte 

de l’erosió de l’aigua a la serra al llarg dels segles.

El torrent d’en Duran o de can Barret naixia a la 

font de la Llet i baixava, aproximadament, pel que avui 

dia és el carrer de l’Harmonia i creuava la carretera de 

Cornellà a Fogars de Tordera (actual passeig de la Vall 

d’Hebron). 

El torrent de Pomaret o Generet baixava de Collse-

rola per la zona on avui dia hi ha les anomenades 

casetes blanques i continuava per on actualment hi ha 

els jardins de Montbau/carrer de la Poesia (el barranc 

entre els carrers de la Ceràmica i de l’Harmonia es va 

Zona on es construiria el barri de Montbau amb 
les Llars Sant Jordi en construcció, 1958 (PMH).

Detall: Façana de Can Barret (AMHG).
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tants d’Horta i, modernament, pels veïns de Montbau  

quan hi van a celebrar els seus aplecs.

L’ermita està dedicada als màrtirs cristians del 

segle iii, sant Cebrià d’Antioquia i santa Justina. Els orí-

gens de l’ermita no estan documentats, però la forma 

de construcció suggereix una època preromànica.

La capella és rectangular, de poc més de 5 m de 

costat. Va ser construïda amb licorella amb carreus 

poc treballats. Ha sofert moltes transformacions. Una 

mica més avall hi ha l’antiga caseta de l’ermità, ados-

sada al nord de la capella.

Per tradició, hom afirma que al segle xiii hi va fer 

estada sant Francesc d’Assís i al segle xvi, sant Ignasi 

de Loiola, i encara més tard, sant Francesc Xavier. Ara 

bé, es té constància històrica de la fundació de l’orde 

dels mínims o de sant Francesc de Paula i de fra Bernat 

de Boïl4, que era de procedència noble i aragonesa i va 

alternar la política i la vida religiosa. Va ser secretari 

de Ferran II de Catalunya i d’Aragó. Després de molta 

activitat de tota mena, en ser nomenat vicari apostò-

lic de les Índies Occidentals, va acompanyar Cristòfor 

Colom en el seu segon viatge a Amèrica. De tornada, 

va retornar a la vida retirada i va presidir la primera 

comunitat de frares mínims de Sant Cebrià.

Des del segle xiv, una pragmàtica reial prohibia els 

ordes religiosos d’establir nous convents dins la ciu-

tat de Barcelona. Per aquest motiu van sorgir extra-

murs els monestirs de Sant Jeroni de la Vall d’Hebron 

i alguns altres. Sant Cebrià va ser un lloc de repòs dels 

frares mínims.

4 Per a aquest apunt biogràfic ens hem servit de les notes aparegudes a l’article 
del núm. 3 (juny-juliol de 1981) del butlletí Ressò.

L’ermita està inclosa dins una extensa heretat, pro-

pietat del marquès d’Alfarràs, després de la desamor-

tització de 1835.

Palau de les Heures i Llars Mundet 
El territori que ocupen el Palau de les Heures i els seus 

jardins i tot el complex de l’actual campus Mundet, les 

antigues Llars Mundet (entre el parc del Laberint i el 

carrer de l’Harmonia), formen part d’una mateixa his-

tòria des que el 1893 Josep Gallart i Forgas comprà a 

Jaume Martí Codolar la finca de can Duran, propietat 

de 30 hectàrees.

Palau de les Heures

Josep Gallart i Forgas havia fet fortuna a Puerto Rico 

amb les explotacions de la canya de sucre i va tornar 

a Barcelona l’any 1885. Buscava un lloc per fer-hi una 

residència d’estiu, tranquil·la, i en consonància amb el 

seu poder econòmic. L’any 1894 va encarregar la cons-

trucció d’aquest fastuós edifici a l’arquitecte August 

Font i Carreras, després d’enderrocar la casa de can 

Duran. 

La nova residència que es va edificar semblava un 

castell francès fortificat i els interiors eren d’una gran 

magnificència amb elements decoratius de gran valor 

(miralls, mobiliari, porcellanes, quadres, etc.).

La finca era molt rica en aigua i encara es va incre-

mentar més amb l’adquisició dels drets d’una presa al 

peu de l’ermita de Sant Cebrià. Es van construir dos 

immensos dipòsits amb una capacitat de 6.000 m3 per 

proveir-se d’aigua suficientment; més avall es va per-

forar un pou a uns 20 m, des d’on s’impulsava l’aigua 

als dipòsits.

Dalt: Palau de les Heures, dècada de 1930 (família Hiniestrosa).

Dreta: Palau de les Heures, 2010 (Carlota Giménez).
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Primera pedra

El 19 de març de 1959 es va celebrar la cerimònia de la 
col·locació de la primera pedra del polígon de 223 habitat-
ges, l’inici del barri de Montbau i dels 1.500 habitatges pre-
vistos per construir en aquella primera fase. Aquests primers 
habitatges estaven destinats a la Cooperativa Graciense de 
Viviendas.

L’acte va ser presidit per l’alcalde de Barcelona, José María 
de Porcioles, i altres personalitats i va comptar amb la corres-
ponent cerimònia religiosa.

Segons alguns testimonis, sembla que l’obra es va iniciar 
amb el mur de contenció que separa l’esplanada dels futurs 
jardins de Pedro Muñoz Seca.

1. L’alcalde Porcioles i la primera pedra, 19 de març de 1959 (PMH).

2. El tinent d’alcalde Santiago de Cruylles posa una paletada 
de ciment a la primera pedra, 19 de març de 1959 (PMH).

Dreta: Benedicció de la primera pedra del barri davant l’alcalde 
Porcioles, 19 de març de 1959 (PMH).
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El nom del barri

Gombau, Mombau, Monbau i Montbau
En el plànol geològic i topogràfi c de Jaume Almera 

(1900) apareix el torrent de Mombau i en un plànol 

de l’Alpina (1959) ja es pot llegir el nom de torrent de 

Montbau. 

Oralment, els noms Gombau, Mombau, Monbau 

i Montbau tenen una pronúncia semblant i, possi-

blement, les diferents formes d’escriure el nom del 

torrent tenien a veure amb la publicació. L’última, 

Montbau, és l’adaptació correcta a la normativa de la 

llengua catalana.

Sobre el nom del barri inicialment va sorgir una 

teoria que establia el seu origen en la paraula «mont» 

(amb un signifi cat evident) i «bau», paraula alemanya 

que vol dir construir i construcció, que la idealització 

de Josep Maria Martínez Marí, gerent del Patronat 

Municipal de l’Habitatge, va propiciar a donar aquest 

origen al nom del barri. Bau era una paraula amb 

prestigi per als arquitectes avantguardistes de l’època 

i l’infl uència de l’exposició de la Interbau de Berlín de 

1957, la seu de la qual, el barri de Hansaviertel, devia 

de ser el model dels qui van dissenyar Montbau, va dur 

a aquesta interpretació, que després ja s’ha descartat 

del tot pel fet que existia un topònim precedent.

Abastament del barri: economats 
i botigues

Els primers locals amb botigues van ser la drogueria 

Montbau i la botiga del Juani (ara, Tallada).

En els blocs de la Cooperativa Graciense i de la 

Cooperativa La Puntual, els de l’esplanada, es van obrir 

unes botigues, algunes de les quals eren regentades 

per La Puntual. Durant un temps, en aquests establi-

ments es donaven uns cupons per les compres que s’hi 

feien i, quan es completaven les carpetetes amb els 

cupons, es bescanviaven per alguns productes de les 

mateixes botigues de La Puntual.

Una de les primeres botigues de queviures, que actualment 
és la de Tallada, inicis de la dècada de 1960. 

1. Botigues de Montbau, Ressò núm. 18, gener-març de 1997.

2. Anunci de la Cooperativa Graciense sobre la subhasta 
de botigues a Montbau, La Vanguardia, 14 de maig de 1960.

1 2
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sari del Futbol Club Barcelona, on es va estrenar l’ac-

tual himne del club.

L’any 1974 estrena la Cantata Hebron, amb música 

d’Antoni Pérez i Simó i lletra de mossèn Ferran Palau, 

en versió de cor, orgue i percussió. La coral compta-

va, en aquells moments, amb més de 60 cantaires. En 

aquest punt hi ha un relleu en la direcció i se’n fa càr-

rec en Joan Úbeda, que continua fi ns l’any 1980, en 

què la coral resta inactiva durant dues temporades.

El repertori de la coral al llarg de tots aquest anys 

ha anat creixent fi ns a comptar amb més de 150 obres 

de tot tipus: antiga, popular, renaixentista, de Nadal, 

d’autor, etc. A partir de 1995, la coral canvia el plan-

tejament del seu repertori per crear un motiu central 

cada any. S’interpreta l’Himne de Felix Mendelssohn 

per a cor, orgue i soprano. El 1996 s’interpreten els 

Notturni de Wolfgang Amadeus Mozart i un any més 

tard el concert es composa d’obres d’autors catalans 

sobre textos de poetes catalans contemporanis.

Cal destacar com a efemèrides més importants: el 

concert extraordinari amb motiu de la celebració del 

VI Centenari de la fundació del monestir de Sant Jero-

ni de la Vall d’Hebron, que va coincidir amb els 25 anys 

de la coral; l’intercanvi amb la Coral Moenda de Canto 

de Fortaleza, Ceara, Brasil, que va signifi car la primera 

sortida de la Coral Sant Jeroni a l’estranger. També es 

va fer un intercanvi amb les corals de Castrojeriz i de 

Pedrosa del Príncipe, Burgos.

La coral ha esta dirigida pels mestres següents: 

Antoni Pérez i Simó (1969-1981); Joan Úbeda i Comas 

(1975-1980); José López i Esparbe (1980-1981); Eduard 

Castell i Miró (1981-?); Guillem Baladi i Puche fi ns al 

2008 i Àngels Conde Pradas, l’actual directora.

Esquerra: La capella de la Llar de jubilats Sant Jordi 
va acompanyar molts anys la vida dels veïns.

1. Una representació teatral a la sala d’actes de 
l’Associació de Veïns de Montbau al carrer de Roig i Soler.

2. Una de les moltes actuacions de la Coral Sant Jeroni 
al temple parroquial.

1
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rèixer la casa. Res no es va poder fer, fins i tot després 

d’acudir al Síndic de Greuges.

El 24 de febrer de 1988, una excavadora la va der-

ruir mentre la família ho podia veure des del seu nou 

pis del carrer de l’Harmonia.

Actualment podem veure l’espai on era la casa: els 

arbres, la part de la tanca que dóna a l’antic camí de 

Sant Cebrià… tot està igual, excepte la casa. S’aprecia 

ben clarament que no s’ha fet servir aquell terreny per 

fer l’accés vial que es volia; no feia falta fer-lo. Per tant, 

tampoc no hagués calgut enderrocar can Conill. 

Cinturó de ronda cobert
Durant la dècada de 1960, l’actual Ronda de Dalt era 

coneguda com el II Cinturón de Ronda. El 1962, Lau-

reano López Rodó, ministre tecnòcrata de Franco i 

principal artífex dels famosos planes de desarrollo, va 

dir: «muchas veces pienso que la ciudad se halla otra 

vez prisionera de sus murallas, de unas murallas que 

no tienen ni siquiera el atractivo de su antigüedad ni 

valor artístico ni histórico alguno, de unas murallas de 

suburbios, de edificaciones que taponan la entrada y la 

salida de la población». 

La solució que proposava eren les vies perifèriques. 

El projecte sobre aquestes vies es va idear durant l’al-

caldia de Porcioles, però no es va dur a terme fins les 

reformes dels Jocs Olímpics de 1992. 

Tot i que el 1983 Oriol Bohigas, delegat dels Ser-

veis d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, con-

siderava necessari un canvi de concepte, una cosa 

quedava clara: les rondes segregaven el territori. La 

connectivitat entre els barris que travessen no estava 

resolta.

Moltes cases i indrets van desapareixent per la 

nova configuració urbanística que van prenent les 

ciutats, però de vegades aquestes desaparicions no 

estan d’acord amb la voluntat dels seus habitants. El 

bé general està per sobre del bé individual. Aquesta és 

una màxima democràtica que molts cops s’ha d’accep-

tar a contracor, però que és lícita… tot i que això no 

sempre resulta tan clar i els drets més elementals de 

les persones es veuen amenaçats.

Can Conill era una casa dins l’heretat de can Frares, 

al camí de Sant Cebrià i a la vora del passeig de la 

Vall d’Hebron. En el primer capítol s’ha fet una mica de 

ressenya històrica d’aquesta casa. Els seus habitants 

se l’estimaven per la seva solidesa, la situació, el jardí 

amb arbres, la tranquil·litat amb què vivien… i, sobre-

tot, perquè era la seva llar. Uns dels seus habitants 

eren la família de Carme Hiniestrosa, que han aportat 

el seu testimoni sota el guiatge de la filla, Mariantònia 

Manzanares. 

Inicialment van saber que la casa estava afectada 

per un vial de la reforma del passeig de la Vall d’He-

bron, com a conseqüència de la transformació de la 

zona a causa dels Jocs Olímpics que s’havien de cele-

brar a Barcelona el 1992.

Sembla que en els plànols de les modificacions dels 

vials, la casa no feia nosa, però atès el desnivell que 

hi havia entre la ubicació de la casa i el vial que havia 

de passar més avall, calia fer un mur per evitar que 

la casa no corregués cap risc i això complicava massa 

les obres. Per aquest motiu van adoptar com a solució 

més senzilla i barata eliminar el problema principal: la 

casa. Van lluitar perquè aquesta decisió no es portés 

a terme, tot argumentant la inutilitat de fer desapa-

a mobilitzar-se per evitar l’especulació immobiliària 

o la destinació a altres usos que no fossin un centre 

d’ensenyament.

Aquestes associacions van tenir un bon suport 

en alguns col·lectius com el Col·legi d’Aparelladors i 

Arquitectes Tècnics de Barcelona, un nucli de perio-

distes que recollia i informava de les lluites veïnals i la 

Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona.

El 1975, l’Ajuntament de Barcelona va adquirir la 

finca del Patronat Ribas per ubicar-hi un centre escolar 

de primària. 

Amb la lluita ciutadana dels veïns de Sant Genís 

dels Agudells, dels Penitents, de Montbau, del Carmel, 

del Coll-Vallcarca i d’Horta van aconseguir que a par-

tir de 1976 els edificis es transformessin en l’Institut 

Patronat Ribas, de formació professional i d’ensenya-

ment secundari, que des de 1985 va ser l’IES Carles 

Riba. Actualment són un sol centre: l’IES Vall d’He-

bron, dins el barri de Sant Genís dels Agudells.

La lluita ciutadana va continuar per la reivindica-

ció del tipus d’ensenyament que volien que s’impartís: 

capacitat d’intervenció dels pares en els plantejaments 

pedagògics, participació en l’elecció dels mestres, etc. 

Novament, la intervenció dels veïns va impedir la 

pèrdua d’una part del patrimoni arquitectònic d’aques-

ta zona i el guany d’una altra per a l’ensenyament, en 

consonància amb el llegat de la família Ribas.

Can Conill, víctima del reformisme urbanístic
Aquesta va ser una lluita reivindicativa per una casa, 

can Conill, d’unes poques famílies i amb el testimo-

ni de Mariantònia Manzanares coneixem l’intent de 

salvar-la. 
Can Conill, el darrer edifici anterior al barri a caure  
sota l’acció de la piqueta, abans i després de 1988.
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Equip de futbol de la UD Montbau.

En una reunión de la federación catalana de todos 

los clubs de Catalunya, dije que en el fútbol español 

sólo triunfaban el Barcelona y el Madrid porque son 

potentes, pero que existía un club saneado deportiva-

mente, que era más grande que todos ellos: la Unión 

Deportiva Montbau; todo el mundo se calló y el dele-

gado de Mollet se levantó y aplaudió… y arrastró a 

todos los demás.

La UDM recorrió todos los campos. El primer par-

tido lo jugamos en el campo Penitents-Martí-Codolar, 

donde había las basses; en el otro campo de Martí-

Codolar, en el Valle de Hebrón, en los salesianos, en 

Llars Mundet…

El Montbau ha sido mucho más grande de lo que 

realmente parece. Hemos jugado, incluso, en Sevilla. 

En Cazalla de la Sierra nos pagaron todo el viaje. El 

juvenil ha estado en primera división y ha recorrido 

todo hasta que entró el Mallorca en primera división. 

Recorrer Catalunya estaba bien, pero no podíamos ir 

a Mallorca.

Gracias a los directivos que hemos tenido y que 

han sentido el fútbol de verdad y el barrio… la UDM ha 

tirado para adelante. Hoy día tenemos un local social 

en propiedad. 

En estos momentos no tenemos equipo juvenil 

porque no hay juventud. Antes, los coches eran muy 

escasos y la gente no se marchaba el fin de semana. 

Durante los partidos… aquello parecía el ambiente de 

primera división.

La primera vez que subimos a segunda regional 

jugamos contra el equipo de Vilassar de Mar, nos tocó 

la promoción y la ganamos; allí empatamos a 1 y aquí 

ganamos 5-1. 

Tirso Suárez 
Conversem amb Tirso Suárez al bar de l’Associació de 

Veïns de Montbau. Li demanem que expliqui la fun-

dació de la Unión Deportiva Montbau, primera enti-

tat que es va crear al nou barri. Recorda els primers 

anys de l’Associació de Veïns de Montbau i també fa 

una pinzellada de la seva vida abans de venir a viure  

a Montbau i, sobretot, de la seva faceta d’escriptor, 

de la qual fa una explicació vehement i entusiasta. Es 

nota que s’estima el futbol i la literatura.

«Estando aún soltero, trabajaba en el matadero 

de matarife y también en la Salle Bonanova. Cuando 

regresaba de trabajar, vi en la explanada de allí abajo 

unos chavales que estaban dando patadas a un balón 

de trapo. Al día siguiente le expliqué al hermano Ger-

vasio de la Salle Bonanova que los chavales de mi 

barrio no tenían ninguna pelota de verdad para jugar. 

Enseguida me dejó coger una pelota nueva del armario 

que tenían repleto. Aún me acuerdo: era una pelota 

de color rojo. Al día siguiente me estaban esperando 

todos los chavales y me pidieron que fundara el club 

Montbau de fútbol. Lo estuve pensando; el barrio era 

nuevo (era el año 1961). Aquí había uno que había sido 

portero del Real Madrid, Sebastián García, y le pedí 

consejo para fundar el club.

Entonces había dos federaciones en Cataluña: la 

catalana y la de Educación y Descanso. Nos apunta-

mos primero a la de Educación y Descanso y ganamos 

el primer campeonato. Al fundar el club, la primera 

junta la hicimos en el bar Montbau. Al año siguiente 

entramos en la federación catalana… el año que viene 

cumplimos 50 años. Después de presidente, estuve 34 

años de delegado.


