PLA D’ACTUACIÓ DEL PARC DE MONTJUÏC

JORNADA DE CLOENDA DEL PROCÉS PARTICIPATIU
MUNTANYA DE MONTJUÏC 26/01/2019

Pla d'Actuació del parc de Montjuïc

JORNADA DE CLOENDA DEL PROCÉS PARTICIPATIU

CaixaFòrum Barcelona. Avinguda Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8, 08038 Barcelona
26/01/2019

Assistència
90 persones assistents
Escola Mossèn Jacint Verdaguer, Brunch-in, Barcelona de Serveis Municipals - S.A.,
Aguicat (Associació de Guies de Turisme Habilitats per la Generalitat de Catalunya),
MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya), FAVB (Federació d’Associacions de
Veïns i Veïnes de Barcelona), Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, El3.Cat – Portal
de notícies de Sants-Montjuïc, Fundació Joan Miró, Poble espanyol, Progat, Col·legi
de Biòlegs de Catalunya, Associació de Veïns la Satalia, Castell de Montjuïc, Club Arc
Montjuïc – Camp municipal de tir amb arc, Naturalwalks, COAC (Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya), Associació de Veïns de la Font de la Guatlla, Sants 3 Ràdio, Tir
esportiu de Barcelona, Galanthus Natura, Fundació Mies van der Rohe, CaixaFòrum
Barcelona, AMPA Escola El Bosc de Montjuïc, tècnics de diversos departaments
municipals, consellers i conselleres del Districte, veïns i veïnes a títol individual.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laura Pérez – Regidora Dte. Sants-Montjuïc
Janet Sanz – Quarta Tinenta d´Alcaldia
Xavier Farré – (Conseller tècnic del Districte de Sants-Montjuïc)
Francesc Jiménez i Gusi – (Gerent del Districte de Sants-Montjuïc)
Xavier Martín - (Responsable del Parc de la Muntanya de Montjuïc)
Equips tècnics de 300.000 km/s i Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia

Durant el matí del 26 de gener es va dur a terme la jornada de tancament del procés
participatiu del Pla d’Actuació del parc de Montjuïc. Un acte realitzat amb la voluntat
de, per una banda, explicar el plantejament i desenvolupament del procés participatiu
per a l’elaboració del Pla d’Actuació del parc de Montjuïc, així com les principals dades
de diagnosi i propostes recollides al llarg d’aquesta. Per altra banda, la jornada de
cloenda ha contemplat també amb un espai de participació, mitjançant la qual s’han
sotmès les propostes recollides al debat i a la priorització per part de les persones
participants.
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A continuació, adjuntem el programa de la jornada, amb els diferents actes que el
conformen. Seguidament, realitzarem una breu descripció d’aquests actes realitzats
per tenir una visió general del desenvolupament de la jornada.
Programa
De 9 a 9.30 h Recepció i acreditacions
A les 9.30 h Benvinguda. A càrrec de Laura Pérez, regidora del Districte de SantsMontjuïc
De 9.35 a 10.30 h Taula rodona: reflexions sobre el Montjuïc del passat, del
present i del futur








Oriol Granados, president Centre d´Estudis Montjuïc
José Tajadura, responsable tècnic MPGM 2014, Ajuntament de Barcelona
Ramon Serrat, expert en turisme, CETT-Universitat de Barcelona
Marta Carranza, comissionada d’Esports, Ajuntament de Barcelona
Carme Miró, Responsable del Pla d’Arqueologia Urbana, Institut de Cultura de
Barcelona (ICUB)
Josep Maria Montserrat, direcció Jardí Botànic
Ana Menéndez, presidenta FAVB

De 10.30 a 11.30 h Presentació del Pla d'Actuació del parc de Montjuïc: diagnosi,
procés participatiu i mesures



Xavier Martín, responsable del Parc Montjuïc, Ajuntament de Barcelona
Mar Santamaria, 300.000 Km/s i Josep Mañé, Fundació Ferrer i Guàrdia

D’11.30 a 12 h Pausa cafè
De 12 a 13.15 h Debat per grups de treball temàtics. Debat sobre les propostes
d'actuació i darreres aportacions:





Convivència
Cultura, esports, lleure i turisme
Ecologia urbana
Mobilitat

De 13.15 h a 13.45 h Conclusions i cloenda. A càrrec de Janet Sanz, quarta tinenta
d'Alcaldia
A les 14 h Visita guiada a l'exposició “Velázquez i el segle d'Or” (prèvia inscripció,
places limitades)

A la plataforma virtual Decidim es pot consultar la documentació relacionada amb
aquesta jornada, així com el vídeo íntegre de la Taula rodona: reflexions sobre el
Montjuïc del passat, present i del futur i de la Presentació del Pla d’Actuació del Parc
de Montjuïc: diagnosi, participatiu i mesures.
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1. TAULA RODONA: REFLEXIONS SOBRE EL MONTJUÏC DEL PASSAT, DEL
PRESENT I DEL FUTUR
En aquesta primera part de la jornada diversos ponents, vinculats a la realitat del parc
des de diferents àmbits, van compartir el seu punt de vista sobre la situació actual de
Montjuïc, la seva trajectòria històrica i les perspectives de futur. El debat es pot
consultar íntegre al vídeo adjunt a la plataforma Decidim (primera hora i 10 minuts de
gravació).

2. PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ DEL PARC DE MONTJUÏC: DIAGNOSI,
PROCÉS PARTICIPATIU I MESURES
En aquesta segona part de la jornada es va voler fer èmfasi en les principals
conclusions extretes del procés participatiu del Pla d’Actuació del parc. En aquest
sentit, s’inicià l’exposició amb una breu descripció del propi procés, per posteriorment
passar a explicar el recull de dades de diagnosi i les propostes recollides. El document
d’aquesta presentació pot ser consultat a la plataforma Decidim, però hem volgut
destacar en aquest apartat el recull de propostes realitzades, que han estat agrupades
segons la seva temàtica i classificades en relació a les sis idees força i les línies de
treball que configuraran el Pla d’Actuació.

1. Un parc pel veïnat i amb projecció de ciutat: potenciar l'activitat
comunitària de Montjuïc
Ordenar i racionalitzar l'oferta de la muntanya.
-Pacte per a la reducció del nombre d’actes i fixar un nombre d’actes anuals
màxim que talli Av. Maria Cristina.
-Elaborar un document de bones pràctiques per als operadors dels actes.
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Millorar la comunicació de la muntanya: interna i externa.
-Millorar la informació interna per a programadors i operadors.
-Millorar la comunicació externa amb la ciutadania (activitats, llocs d’interès,
etc.).
-Millorar la comunicació externa amb els veïns i veïnes.
Generar i enfortir els vincles entre la muntanya i la ciutat.
-Facilitar l'accés a l'activitat del parc (reducció de preus, integrar l’oferta a
programes de fidelització existents, impulsar el Pla Estratègic de l’Anella, etc.).
-Impulsar mesures coordinades amb veïns i comerciants per potenciar els
equipaments de la muntanya.
-Potenciar els espais i activitats per a infants: promoure criteris de ciutat
jugable, programes educatius per donar a conèixer Montjuïc als infants (CRP).
-Promoure la visió de gènere en els nous projectes així com a les actuacions
de manteniment i millora.
-Avaluar la possibilitat d’establir zones ZUC (Zona d’usos compartits per a
gossos) a Montjuïc.

2. Un parc d'espais diversos: recuperació de la muntanya com a gran
pulmó verd de la ciutat de Barcelona.
Generar una estratègia de sostenibilitat i ús eficient dels recursos.
-Ús sostenible dels recursos: eficiència energètica i aprofitament dels
recursos hídrics.
-Desenvolupar una diagnosi de l’oportunitat d’implantar la recollida selectiva.
-Elaborar un mapa del soroll de la muntanya.
Planificar la gestió i usos dels equipaments del Parc.
-Agenda prioritzada per la reconversió d’equipaments existents i trasllat
dels afectats urbanísticament.
Endreçar i millorar els elements de la via pública.
-Elements ja existents: auditoria i homogeneïtzació dels elements
d’urbanització i de la senyalètica, manteniment de les fonts ornamentals,
regular activitat de les zones de pícnic i millorar el mobiliari, racionalitzar les
instal·lacions de telecomunicació, etc.
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-Nous elements: estudiar la ubicació i l’increment de les fonts de beure, millora
de la il·luminació de determinades vies de pas, increment de les zones de
pícnic, lavabos, etc.
-Recull d’incidències: revisar les casuístiques que incorpora el sistema IRIS
per a la muntanya, integrar la informació dels diversos canals de participació.
Desenvolupar una estratègia de catalogació, recuperació i manteniment del
patrimoni.
-Patrimoni natural: protocol de protecció fauna, flora i patrimoni geològic,
conservació i ampliació espais verds, guia de la fauna i flora de la muntanya,
crear una reserva local de natura urbana tal com recull el Pla Clima 2018-2030,
etc.
-Patrimoni històric: recuperació del patrimoni i de la memòria històrica (fonts,
cementiri jueu, jardins, camins, Castell, barraquisme, etc.).
-Crear un centre d’interpretació de la muntanya de Montjuïc.
-Definir mesures de prevenció d’esllavissades, inundacions i altres
fenòmens meteorològics i geològics.

3. Un parc accessible, optimitzar la mobilitat.
Treballar pel foment d'una mobilitat sostenible al Parc.
-Reducció del vehicle privat al parc: especificar i prioritzar els vials que han
de ser eliminats, control efectiu de la velocitat, reduir amplada de calçada i
estacionament, reduir impacte de pràctiques de conducció, etc.
-Potenciar ús transport públic: recorreguts i freqüències bus, parades del
funicular i manteniment (fora del calendari escolar), integració de la tarifa del
telefèric, millora oferta de busos llançadora durant grans esdeveniments, etc.
-Foment de la mobilitat a peu i en bicicleta: adequació camins, xarxa carril
bici, estudiar la instal·lació d’estacions de bicicleta integrades als equipaments,
etc.
-Potenciar la connexió de Montjuïc amb l’eix litoral (treballar amb el Pla
Litoral).
Definir i regular els espais d'aparcament.
-Estacionament temporal i aparcament busos turístics: valorar el
funcionament del Hub d'autobusos, compliment del protocol d'encotxament i
desencotxament, adequar els espais d’encotxament i desencotxament
(lavabos, papereres, etc.).
-Millorar la gestió de l'aparcament de vehicle privat: estudiar-ne la reducció,
garantir el compliment dels protocols, revisió del model d'aparcament per grans
esdeveniments, etc.
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4. Un parc protegit, vetllar per la seguretat de les persones.
Impulsar una estratègia de prevenció i millora de la seguretat.
-Millora de la seguretat al parc: increment vigilància, protocol preventiu
d'incidències (actes vandàlics, robatoris, situacions d'emergència, etc.),
desenvolupament d’un pla d’emergències del Parc per evacuar de manera
coordinada els equipaments, mesures preventives als EGA, etc.

5. Un parc per a tothom: Montjuïc inclusiu.
Impulsar una oferta d'activitats al Parc que tingui en compte la diversitat
funcional.
- Impulsar programes culturals per a persones amb discapacitats als
equipaments de la muntanya
Garantir l'accessibilitat al Parc de les persones amb mobilitat reduïda.
- Millorar l’accessibilitat en l’espai públic i l’accés als barris limítrofs
- Realitzar un projecte d’adaptació de les parades d’autobús
- Desenvolupar propostes de transport especial pel centre ASPACE i els
museus adaptats.

6. La governança, un debat obert.
Fomentar el debat per a definir un model de governança del Parc.
- Establir una agenda prioritzada dels projectes de les àrees de Cultura,
Esports i Turisme a Montjuïc.
- Establir una agenda prioritzada dels projectes d’Ecologia Urbana previstos a
la MPGM.
- Crear una unitat administrativa de Montjuïc.
- Potenciar el Consell del Parc de Montjuïc com a òrgan de participació.

3. DEBAT PER GRUPS DE TREBALL TEMÀTICS
En aquesta fase de la jornada les persones assistents van repartir-se entre els quatre
grups de debat que han estructurat el procés participatiu: 1. Convivència 2. Cultura,
esports, lleure i turisme 3. Ecologia Urbana 4. Mobilitat.
La sessió participativa es va organitzar en dues parts. Una primera centrada a
analitzar, ratificar o esmenar les propostes de cada un dels àmbits. En la segona part
es va fer un exercici de priorització dels destacats debatuts durant la primera part. En
aquesta segona part, cadascuna de les persones assistents va poder realitzar fins a
tres prioritzacions.
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Per tal de sistematitzar i fer més àgil el debat, les propostes s’han agrupat en un seguit
de destacats, al voltant dels quals es va desenvolupar el treball en grup.
A continuació, exposem les principals conclusions extretes en cadascun dels grups de
debat, així com la priorització realitzada en aquests.

3.1. CONVIVÈNCIA
Aquest grup de debat va comptar amb una participació de 8 persones. Algunes de les
principals aportacions vinculades als destacats proposats són els següents:










Es valora que hi ha un clima d’inseguretat a la muntanya de Montjuïc, sobretot
de nit a causa de les zones fosques i els errors en l’enllumenat públic.
Es comenta que la Guàrdia Urbana no té la capacitat per augmentar el nombre
d’agents al territori i aquests tampoc són el mitjà més eficaç per solucionar la
problemàtica dels assentaments i l’assistència a persones sense sostre.
Una de les actuacions que s’està desenvolupant al parc és el protocol
d’acompanyament per reduir les incidències.
Pel que fa al nombre d’actes a la muntanya. Les persones participants creuen
que més que reduir-los, el que s’hauria de fer és reduir l’impacte de les
activitats: increment dels agents del silenci, seguretat i neteja privada,
pacificació del transit, impacte econòmic i social positiu pels barris limítrofs, etc.
Malgrat aquest consens, alguna de les persones participants estava
preocupada sobre qui serien les persones encarregades de dissenyar i
implementar aquests criteris. Una vegada més, la idea clau en aquest aspecte
va ser la de trobar un equilibri.
En relació a la millora de la comunicació sobre les afectacions i incidències en
l’àmbit del parc, les persones assistents creuen que la unificació de tota la
programació i posterior difusió (en cap cas propaganda) als i les veïnes dels
barris limítrofs seria la solució més adequada. Els mitjans de comunicació local,
els equipaments públics i els i les professionals del districte podrien ser alguns
dels recursos i actors que ajudessin en aquesta difusió.
Per últim, tan sols es va debatre breument la proposta de desenvolupar un Pla
d’emergències del parc perquè es considera un recurs simplement bàsic i
necessari que ha d’existir.

Si es fa referència a la priorització dels destacats. En el grup de Convivència els vots
han estat distribuïts de la següent manera:

Destacat

Nº vots

Increment de la presència policial, d'agents cívics i restauració de la
figura del vigilant del parc: cos de vigilància específica del parc amb
capacitat sancionadora.
6
Millora de la comunicació sobre les afectacions i incidències en l'àmbit del
parc.
5
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Reducció del nombre d'actes a la muntanya, especialment els que tenen
un major impacte (afectacions de circulació, tall Maria Cristina,
contaminació acústica, etc.).
3
Mesures de reducció de l'impacte de les activitats que es segueixin
realitzant: protocol per a operadors que organitzen actes, increment de
mesures, etc.
3
Millorar el protocol d'actuació envers els assentaments i l'assistència a
persones sense sostre.
2
Control específic de determinades vies, establint camins segurs, amb
especial atenció als camins escolars i en horaris amb manca de llum
diürna.
1
Desenvolupar mesures i protocols preventius davant diverses incidències:
robatoris, actes vandàlics, situacions d'emergència, etc.
1
Desenvolupar un pla d'emergències del parc que permeti evacuar tots els
equipaments en cas d'emergència.
0
Especial vigilància i control dels Espais de Gran Afluència.
0

3.2. CULTURA, ESPORTS, LLEURE I TURISME
Aquesta taula va comptar amb la participació de 26 persones, que van ser distribuïdes
en dos grups, per a facilitar el debat. En ambdós grups es van treballar els mateixos
temes, amb la qual cosa s’ha realitzat en aquest document un buidatge comú. A
continuació, presentem les principals aportacions del debat:


Es considera molt important fomentar la presència d’infants al parc, generant
espais segurs, adequats i jugables. També es considera necessari potenciar la
coneixença del parc per part dels infants dels barris limítrofs.
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Per a millorar l’accés a les activitats culturals del parc cal potenciar
l’accessibilitat d’alguns elements patrimonials. Es menciona concretament el
Castell, on només es pot accedir a peu.
Es proposa dissenyar una ruta cultural i de coneixença del patrimoni del parc.
També es planteja la necessitat de realitzar rutes guiades pel parc per a veïns i
veïnes, una iniciativa que des del Districte ja s’està treballant.
Pel que fa al foment de l’activitat esportiva, es considera que aquesta no
únicament s’ha de potenciar en el si dels equipaments de la muntanya, sinó
que també s’ha de facilitar l’activitat a l’aire lliure (rutes per anar a córrer o amb
bicicleta, etc.).
Es valora positivament la Ronda verda, però es considera que està poc
senyalitzada.
És important trobar l’equilibri entre l’activitat veïnal del parc i l’activitat turística.
Es considera que el problema no és tant el turisme com l’incivisme, però cal
una reducció del volum de gent a llocs específics (Font Màgica, Castell, etc.).
Es genera debat sobre si cal incorporar la perspectiva de gènere a l’espai
públic i a les activitats del parc o si bé s’han de desenvolupar des d’una
perspectiva universal, sense tenir en compte criteris de gènere.
Pel que fa a la comunicació, es considera que és necessari un canal unificat de
referència (pàgina web per exemple) perquè la ciutadania pugui accedir a tota
la informació sobre les activitats que es realitzen a Montjuïc. Actualment és
molt difícil trobar aquesta informació, ja que s’ha de recórrer a les diverses
pàgines web dels operadors i equipaments de la muntanya.
També es planteja millorar la coordinació i la comunicació dels operadors del
parc, amb l’objectiu de donar a conèixer l’activitat i de generar propostes
conjuntes entre diversos agents.
Identificar Montjuïc com a ‘muntanya dels museus’ donat el seu gran patrimoni
cultural.
S’ha de treballar per a donar valor al patrimoni del parc. Cal fer un esforç de
recuperació de la memòria històrica. Es considera molt interessant la idea del
centre d’interpretació de Montjuïc.
En una intervenció es manifesta el desacord amb la idea de generar activitats
culturals específiques per a la diversitat funcional. El que s’hauria de fer és
possibilitat l’accés de totes les persones a una mateixa oferta d’activitats, no
pas generar ofertes específiques per a determinats col·lectius.
En general, es considera que hi ha desconeixement de la muntanya per una
part important de la població de Barcelona, però aquest fet no es dona
únicament a Montjuïc, hi ha poc coneixement del patrimoni de la ciutat de
Barcelona.
Els voltants del Camp de tir olímpic han esdevingut un lloc permanent
d’aparcament dels veïns i veïnes del Poble-sec.
Cal potenciar el parc com un espai d’oci per anar-hi a passar el dia. La idea és
poder anar al parc ‘a no fer res’, simplement a passar l’estona. Per fer això cal
adequar l’espai públic (espais de lleure, bancs, fonts i altre mobiliari urbà, etc.).
Actualment la gent que va al parc és per a fer-hi alguna activitat determinada.
Cal fomentar el parc en si mateix, no només allò que s’hi fa, com a mecanisme
per a enfortir el vincle entre la muntanya i la ciutat.
És important millorar la senyalització per a facilitar els desplaçaments i l’accés
a determinats equipaments.
Canviar el model de grans esdeveniments per un de petites activitats que
generin menys impacte.
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Els elements prioritzats en el grup de Cultura, esports, lleure i turisme són els
següents:

Destacat

Nº vots

Millora de la informació de l'activitat que es realitza al parc. Informació
encarada a la ciutadania.
14
Centre d'interpretació del patrimoni històric, cultural i natural de la
muntanya.
12
Potenciar l'accés a l'activitat cultural, esportiva i de lleure del parc
(reducció del preu, incorporació d'activitats del parc a programes de
descompte de la ciutat, etc.).
10
Millora de la informació entre els operadors del parc. Més coordinació en
la planificació i calendarització d'actes i activitats.
8
Potenciar la presència d'infants al Parc: criteris de ciutat jugable, millora
de la seguretat i manteniment d'espais per a nens, recuperar el valor de
muntanya, etc.
7
Recuperació de la memòria històrica: Castell de Montjuïc, museu del
transport públic, barraquisme a la muntanya, etc.
6
Potenciar l’oferta cultural que es realitzen al parc: cal protegir el vessant
cultural del Parc de Montjuïc.
6
Equilibri entre activitat turística i veïnal.
4
Obrir els centres escolars del parc al barri per a la realització d'activitats
diverses.
1
Realitzar una ludoteca ambiental a Montjuïc adreçat a gent gran i a
famílies amb infants.
0
Desenvolupament de nous projectes urbanístics i manteniment de l'espai
públic tenint en compte la perspectiva de gènere.
0
Generar una programació d'activitats atractiva i adequada a les persones
amb diversitat funcional.
0
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3.3. ECOLOGIA URBANA
Aquest grup de treball va comptar amb
20 persones participants. Totes les
persones assistents al grup de treball
van participar aportant la seva visió en
algun moment del debat. Algunes de les
principals aportacions a la proposta de
destacats per a treballar són les que
mostrem a continuació:












Millora de la comunicació sobre les afectacions i incidències en l'àmbit del parc.
Establir una priorització de l'execució de les afectacions i dels canvis d'ús de
determinats equipaments.
Es considera que no s’hauria d’edificar al parc. Es manifesta la voluntat de les
persones participants per tal de fomentar sobretot “el verd” al parc.
Pel que fa a la recuperació d'espais en desús ciutadà, com Far de Montjuïc, el
Viver de tres pins (obertura al públic), o Sot del migdia, entre d’altres, no es
produeix acord en el Viver de tres pins. Hi ha posicionaments diversos.
Algunes de les intervencions destaquen que es considera que actualment
Montjuïc no és un parc. Que calen molts esforços per tal reconvertir-ho en un
gran parc. Tenint molt en compte que ha de ser un espai humà en el qual la
ciutadania es faci seva la muntanya.
Es considera que caldria treballar per a la informació i la comunicació en relació
als criteris tècnics que s’implementen per al manteniment i control de la fauna i
la flora del parc.
Es genera debat vers la “qualitat del verd” que s’ha d’impulsar així com s’ha de
tenir molt present que s’ha de treballar aquest aspecte molt vinculat a la
convivència del parc.
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Es considera que caldria fomentar la gestió dels espais verds així com en la
millora del mobiliari urbà.
Es considera molt important consensuar i desenvolupar un treball vers la
governança del parc per tal que les actuacions que s’implementin es facin des
d’una visió general del parc i en harmonia amb tots els àmbits prioritaris
d’actuació. També es considera que la comunicació i el treball vers la
informació en relació a les actuacions és fonamental.
Es considera que des de la perspectiva de l’Ecologia Urbana també s’ha de
treballar el tema dels assentaments existents al parc.
Així mateix, les persones assistents a aquest grup de treball consideren que la
mobilitat s’hauria de reduir en el parc, restringint només la circulació al
transport públic en el parc.

Respecte a la priorització es va manifestar un consens entorn de tres línies de treball,
dues vinculades al patrimoni natural i una tercera vinculada al patrimoni arquitectònic.

Destacat

Nº Vots

Conservació del patrimoni natural: taxa verda a empreses turístiques,
protocol per a la protecció de la fauna, flora i patrimoni geològic,
conservació espais verds, millora neteja i manteniment, etc.
15
Incrementar el patrimoni natural: reserva natural a la Roureda del Migdia,
model de boscos comestibles, naturalitzar espais de la muntanya, etc.
10
Patrimoni arquitectònic: manteniment i recuperació (fonts tradicionals,
jardins, antic cementiri jueu, camins històrics, etc.).
9
Nous elements a l'espai públic: zones de pícnic, zones d'activitat física
per a gent gran, etc.
6
Estudiar el desenvolupament d'actuacions per a reduir el risc
d'esllavissades i inundacions.
5
Recuperació d'espais en desús ciutadà: Far de Montjuïc, Viver de tres
pins (obertura al públic), Sot del migdia, etc.
3
Control de la contaminació acústica: actualitzar Mapa del so.
3
Desmantellar antenes no operatives a la muntanya.
2
Foment del reciclatge i de la gestió sostenible dels residus.
2
Avaluar la possibilitat d’establir una ZUC (Zona d’Usos Compartits per a
gossos) a Montjuïc.
1
Millorar i unificar la senyalització del Parc.
1
Adequació i millora del mobiliari urbà: auditoria dels elements existents,
millora il·luminació a les vies de pas, fonts per a beure, lavabos públics,
etc.

1
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Millora del manteniment de l'espai públic.
1
Ús racional de recursos naturals: eficiència energètica, aigua, etc.
1
Establir una priorització de l'execució de les afectacions i dels canvis
d'ús de determinats equipaments.
0
Ampliació i increment del nombre d'horts urbans a la muntanya.
0
Desenvolupament de nous projectes urbanístics i manteniment de l'espai
públic tenint en compte la perspectiva de gènere.
0

3.4. MOBILITAT
El grup de mobilitat va comptar amb la participació de 12 persones. Al llarg del debat
es recolliren les aportacions següents:




















Es considera necessari que es torni a habilitar l’aparcament d’autobusos del
Mirador de l’Alcalde i que s’hi posi un agent cívic. Actualment és un abocador
de brutícia.
Un participant porta un projecte d’anella verda al voltant de la muntanya, amb
el títol “Montjuïc a prop”. Es compromet a fer arribar la proposta al responsable
del parc.
Es planteja implementar espais d’aparcament focalitzats i busos llançadora als
principals espais d’afluència de públic.
Implementar el sistema de Bici Box gratuït, o similar, com ja s’està fent a altres
ciutats.
Es detecten greus problemes de contaminació acústica i ambiental pels
voltants del Carrer Lleida, que afecten directament a l’escola situada en aquest
carrer.
Convertir l’Avinguda Maria Cristina com a únic accés a la muntanya per la part
de plaça Espanya com a mesura per alliberar de tràfic altres carrers dels
voltants, on viu gent, com el carrer Lleida.
Implantació d’escales mecàniques al barri de la Font de la Guatlla.
Es proposa habilitar i impulsar el carrer Mandoni com a porta d’accés a la
muntanya, amb escales mecàniques per les persones que hi accedeixen des
del FGC. Potenciar aquesta via d’accés per a les persones que hi volen accedir
des de fora de Barcelona a través de la connexió de FGC i com a opció per
descongestionar altres accessos.
Reduir l’amplada dels carrils dels carrers que hi ha al voltant de la muntanya
com a mesura per desincentivar l’ús del vehicle privat motoritzat.
Des d’un punt de vista procedimental, fomentar la implantació de petites
accions per minimitzar la utilització del vehicle privat, sense esperar a adoptar
grans mesures. Actuar des de ja.
Es planteja tancar el tràfic a determinats carrers més congestionats en
determinats moments del dia.
Limitar l’accés amb vehicle privat als residents.
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Es comenta que la reducció de les places d’aparcament es faci de forma
estratègica. Per exemple, habilitar únicament places d’aparcament en espais
que comptin amb parades d’autobús al costat, i sempre tenint en compte els
equipaments i usos que se’n fan per part de la ciutadania.
Es considera necessari repensar la interconnexió entre equipaments, de
manera que sigui més accessible i millor senyalitzada.

En aquest quart grup de debat, la priorització dels destacats és la que plantegem
seguidament:

Destacat
Foment de la mobilitat a peu: manteniment i millora dels camins
escolars, millorar la continuïtat dels itineraris a peu, habilitar camins per
a corredors, etc.

Nº Vots

7

Adequació de les línies de bus: revisar el recorregut i freqüència.
5
Adequació del funicular: estacions a la part alta del Poble-sec i al Castell.
Realització del manteniment fora del calendari escolar.
4
Reducció de la mobilitat amb vehicle privat a la muntanya: limitar accés
als vehicles contaminants, restringir les vies on es pugui circular amb
vehicle privat, restringir la velocitat de manera efectiva, reduir l'impacte
de les pràctiques de cotxe al parc, etc.
3
Potenciar la connexió de Montjuïc amb l'eix litoral: evitar que el parc
esdevingui una via per a interconnectar barris.

3

Garantir l'accessibilitat (física i econòmica) de les persones amb mobilitat
reduïda al transport públic: revisió de la tarificació del telefèric, adaptació
de les parades de bus, etc.
3
Facilitar la mobilitat en bicicleta: desenvolupar la xarxa de carril bici,
estacions de bicicletes integrades als equipaments, regular l'ús de la bici
i els VMP al parc, etc.
2
Adequar la via pública per a facilitar la mobilitat de qualsevol vianant.
2
Revisió del preu del telefèric: estudiar la integració de la tarifa.
1
Potenciar la connexió entre els barris limítrofs amb transport públic.
1
Estacionament temporal i aparcament busos turístics: valorar el
funcionament del Hub d'autobusos, assegurar el compliment del protocol
d'encotxament i desencotxament, etc.
1
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Millorar la gestió de l'aparcament de vehicle privat: estudiar-ne la
reducció, garantir el compliment dels protocols, revisió del model
d'aparcament per grans esdeveniments, etc.
1
Transport públic sostenible: potencia l'ús de vehicles elèctrics o híbrids.
0

Pàgina de la Plataforma Decidim:
https://www.decidim.barcelona/processes/futurmontjuic
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