Gerència Districte Sants-Montjuïc
Pla Actuació Parc Montjuïc
Creu Coberta, 104
08014 Barcelona
T. 93 291 63 36

ACTA DEL CONSELL DEL PARC DE LA MUNTANYA DE MONTJUÏC

Data: 17 d’octubre de 2019
Lloc: Saló de Plens de la seu del Districte (C. Creu Coberta, 104)
Persones assistents: 45
Regidor del Districte (president del Consell), Marc Serra
Representant Grup Municipal Barcelona en Comú, Xavier Farré
Representant Grup Municipal Partit Socialistes de Catalunya, Albert Deusedes
Representant Grup Municipal JuntsxCat, Georgina Lázaro
Representant Grup Municipal Ciutadans, David Labrador
Representant Grup Municipal Barcelona pel Canvi, Alba Gómez
Gerent Dte. Sants-Montjuïc, Sonia Frias
Responsable Parc Montjuïc (Dte. Sants-Montjuïc) secretari Consell, Xavier Martín
Direcció Serveis de Llicències i Espai Públic, Miquel Angel Valdueza
Direcció Serveis a les Persones i Territoris, Maria Rengel
Representant Tècnics de barri del Dte. Sants-Montjuïc, María Teresa Esteve
Representant designat Institut Barcelona Esports (IBE), Susanna Closa
Representant designat Institut de Cultura (ICUB), Carles Vicente
Representant designat Ecologia Urbana i Institut Mun. Parcs i Jardins, Francesc Jiménez
Representant designat Model Urbà, Martí Abella
Representant designat Consorci Educació de Barcelona (CEB), Maica Jiménez
Representant designat Direcció de Turisme de Barcelona, Xavier Suñol
Representant designat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Adela Rubio
Representant designat Fira de Barcelona, Emili Farrerons
Representant designat Cementiris de Barcelona, Miquel Trepat
Representant designat Autoritat Portuària, Mónica Gutiérrez
Representant designat AVV Font de la Guatlla, Julià Bort
Representant designat Unió d’Associacions de Veïns del Poble-sec, Sergi Gàzquez
Representant designat AVV Can Clos, Rosalía Fernández
Representant designat Coordinadora AVV la Marina, Abdó Florencio
Representant designat Comunitat Jueva Barcelona, Dominique Tomasov (observadora)
Representant designat Museu Nacional Art Catalunya (MNAC), Elisabeth Pueyo
Representant designat Jardí Botànic-Museu Ciències Naturals, Jaume Pàmies
Representant designat Fundació Joan Miró, Jaume Freixa
Representant designat Mercat de les Flors, Feliu Batlló
Representant designat Teatre Lliure, Valeri Viladrich
Representant designat Fundació Mies Van der Rohe, Ana Ramos i Victor Sánchez
Representant designat Museu Arqueològic (Generalitat), Josep Boya
Representant designat Museu Etnològic (Ajuntament), Josep Fornés
Representant designat Institut Cartogràfic de Catalunya, David Sánchez
Representant designat Guies Turístics (APIT), Maria Paz Alonso
Representant designat de les AMPA de les escoles, Escola Pau Vila
Representant designat Fossar Municipal Tir amb Arc (president Arc Montjuïc), Jordi Falgueras
Representant designat Piscines Bernat Picornell-Montjuïc, David Paredes
Representant designat Camp Municipal Rugbi La Foixarda, Hugo Fernández Llort
Representant designat Llop Esports, Jordi Pedró Noguera
Representants equip redactor 300.000 Kms/s: Mar Santos, Ana Badenas, Pablo Martínez

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Antecedents modificació PGM 2014 i del Consell del Parc de la muntanya de Montjuïc
3. Incorporació dels nous membres del Consell
4. Presentació del Pla d’actuació Parc Montjuïc: conclusions del procés participatiu i propostes d’actuació
5. Torn de paraules
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
El regidor del Districte, Marc Serra, dóna la benvinguda al tercer Consell del Parc de la muntanya de
Montjuïc i agraeix l’assistència. Fa una introducció dels continguts que es tractaran a la sessió d’avui i passa
la paraula a Xavier Martín, secretari del Consell del Parc de la muntanya de Montjuïc. Aquest emplaça el
torn obert de paraules per esmenes de l’acta del consell anterior i informa que per a qualsevol qüestió o
modificació se li pot enviar un correu electrònic a xmartinmasip@bcn.cat. Sense cap comentari per part de
les persones assistents es dóna per aprovada l’acta anterior.

2. Antecedents modificació PGM 2014 i del Consell del Parc de la muntanya de Montjuïc
Marc Serra presenta el llibre del Pla d´Actuació Parc Montjuïc que s’ha repartit a les persones que participen
en el Consell del Parc de la muntanya. La MPGM de 2014 impregna aquest pla, amb el que han estat
treballant diferents governs municipals, fins a l’actualitat. Amb el pas del temps i en funció de les necessitats
canviants de la ciutat, els usos de la muntanya han anat evolucionant. L’administració pública té l’obligació
de conèixer quines són aquestes necessitats de la ciutat en els diferents moments d’ordenació de la
muntanya. L´actual Pla és el resultat d´un procés de treball iniciat des de mitjans del 2017 i fins gener del
2019, que recull totes les contribucions de tècnics municipals, veïnat i operadors, abocades tant a les
reunions tècniques de treball com al procés participatiu del DECIDIM Montjuïc.

Informa el regidor que per aquest nou mandat, es prioritzen les següents actuacions:
- Fomentar el coneixement de l’activitat de la muntanya i la seva referencialitat mitjançant un web municipal
únic de Montjuïc, en la qual hi pot entrar fàcilment qualsevol veí i veïna per tal d’informar-se sobre les
activitats que se celebren en tots els equipaments i en els diversos espais. El web també té l’objectiu de
poder-se fer servir com a informació sobre el servei, que relaciona muntanya i ciutadania.
- Projecte de camins històrics: reivindicat pel veïnat i les entitats memorístiques i de protecció de la natura.
S’ha encarregat una primera diagnosi a Paisatge Urbà amb l´objectiu de recuperar, endreçar i millorar
aquests elements, pel seu valor patrimonial, memorístic i humà.
- Homogeneïtzar tota la senyalística del Parc, amb la col·laboració dels responsables de cada equipament
per tal de millorar senyals i optimitzar el seu funcionament, posant sempre la ciutadania al centre perquè
els puguin gaudir.
- Encarregar un estudi global de la muntanya, pel que fa a les pluges torrencials i en relació amb
l’emergència climàtica, per solucionar la situació de precarietat de la muntanya. Aquestes actuacions,
pels danys d´esllavissades que ha patit la zona, esdevenen prioritàries a curt termini per exemple el cas
de Can Clos.
- Preservació d'espais naturals en el marc del Pla Clima: es posa com exemple el projecte de recuperació
de fauna i flora del Pantà de la Foixarda.
- Mobilitat: regulació de la zona d´aparcament bus de la Font màgica mitjançant la incorporació d’una nova
taxa per a regular la zona. A més, es farà un estudi global dels usos de mobilitat la muntanya.
- Reducció dels grans esdeveniments a la muntanya, que tenen un impacte directe en el descans del
veïnat. El mandat passat ja es van reduir i es continuarà cooperant amb els agents que organitzen
esdeveniments a la muntanya.

3. Incorporació dels nous membres del Consell
Les incorporacions al Consell es refereixen no tant a les noves representacions de nous membres designats
d’entitats que ja hi participaven, sinó a les entitats noves que ara també hi participen:
- AMPA Escola Polvorí
- Representants de mobilitat i infraestructures de l´Ajuntament de Barcelona.
- Representant de la comunitat jueva de Barcelona, en categoria d’observadora provisional.
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4. Presentació del Pla d’actuació Parc Montjuïc: conclusions del procés participatiu i propostes
d’actuació
Xavier Martín, secretari del Consell del Parc de la muntanya de Montjuïc, presenta el document resum sobre
el Pla d’Actuació i fa una guia de lectura ràpida per trobar la informació que a cadascú li pugui interessar. Al
llibre no hi ha cap informació nova a banda de la ja coneguda a la jornada de cloenda del procés participatiu
(al CaixaFòrum, gener 2019) . Recull, per ordre, les 232 propostes del projecte que hi ha al web de Decidim
i és un resum de tot el procés de treball dels darrers 2 anys.
Agraeix a totes les entitats que han col·laborat, especialment als equips redactors del Pla a 300.000 Km/s i
a la Fundació Ferrer i Guàrdia, per la seva implicació.
El llibre s’estructura de la següent manera per índex de continguts :
.
- Bloc 1. El Pla d’Actuació del Parc Montjuïc: Recull la història de la muntanya, quins usos ha tingut
(barraquisme, veïns que anaven a la Font del Gat, Olimpíades…).
- Bloc 2. Resum del procés de redacció del pla: com es va dur a terme la fase de treball municipal intern,
el treball amb els agents del parc, la fase de participació ciutadana mitjançant el Decidim, com es van
confeccionar els 4 grups de treball i què van fer, i un resum de la jornada de cloenda al CaixaFòrum, que
correspon a l’última fase de validació i tancament.
- Bloc 3. La MPGM 2014: Aquest punt és més complicat de llegir per al públic general, ja que hi ha
qüestions d’urbanisme que fan referència a la distribució, hi trobem diferents mapes, aplicació dels
barris… És una eina de consulta que pot esdevenir més còmoda que llegir la MPGM.
- Bloc 4. Diagnosi del nou Pla d’Actuació de Montjuïc –la MPGM 2014 partia de una anàlisi de 2011. En
aquest apartat trobem el resum dels grups de treball que es van definir: convivència; cultura, esports,
lleure i turisme; ecologia urbana i mobilitat. Hi ha un resum de les dades d’assistència, la participació, etc.
No se sap quantes persones passen per Montjuïc, però hi ha dades que contrasten, com a poc, un mínim
de gent (8 milions a l’any), que segurament seran moltes més, perquè no se sap quantes veïnes hi
passen cada dia, quants turistes…
- Bloc 5. Propostes d’actuació: un parc per al veïnat, un parc d’espais diversos, un parc accessible, un parc
protegit, un parc per a tothom, la governança del parc. Les prioritats que ha explicat el regidor sorgeixen
d’aquest punt. Hi ha temes que encara s’han de desenvolupar, l’horitzó és 2029, pel centenari de la Fira.
És a dir, aquestes actuacions passaran per l’equip de govern que vindrà després i que culminés tota la
MPGM.
Xavier Martin destaca l’annex 6.1, sobre la priorització de les propostes (pàgines 96 a 105). Es tracta d’una
proposta prioritzada per als 6 blocs de les línies d’actuació, que no apareixia a la cloenda. S’han definit, de
les 232 propostes, quines serien més factibles, quines més viables, quines tindrien un impacte major sobre
la ciutadania. Les propostes estan ordenades per prioritats temporals en franges d’anys.
Recomana la lectura del document a tothom i recorda que, donat que l’horitzó és 2029, aquestes propostes
aniran vinculades als propers mandats. És un full de ruta que es pot alterar en funció de les prioritats
polítiques i pressupostàries. Les mesures de Mobilitat, per exemple, estan previstes a partir de l’any 2026, ja
que són els temes més difícils de treballar però potser s’avança alguna cosa en el temps. També, pels
equipaments esportius afectats, estan a la columna de 2029 i més enllà. Independent de que la MPGM
avanci i hi hagi espais afectats urbanísticament, no és una prioritat reubicar cap espai esportiu, almenys fins
2029. Potser alguns espais es poden reubicar abans d´acord amb Institut Barcelona Esports, però
mentrestant l’activitat esportiva a Montjuïc està garantida.
Xavier Martin explica que a la pàgina 138 –apartat 6.3– hi ha la llista de totes les entitats que han participat.
Les esmenes o correccions pertinents (de dades objectives) es poden comunicar per correu electrònic a
Xavier Martín : xmartinmasip@bcn.cat
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El nombre d’exemplars físics del document és limitat. Indica que si algú en necessita algun més, el pot
demanar.
El llibre es penjarà en alguns dies a Decidim i es podrà consultar lliurement al web

https://www.decidim.barcelona/processes/futurmontjuic

5. Torn de paraules
Marc Serra obre el torn de paraules.
Comentari/ Pregunta

Resposta

Maria Paz Alonso, representant de l’Associació de
Guies Turístics considera que el turisme es tracta
amb poca profunditat. Vol saber si han anat a
veure com està l’aparcament de Mirador de
l´alcalde i MNAC. Els turistes han de pujar moltes
escales i, si no, només es pot pujar amb el bus
turístic. Reivindiquen que falten línies d’autobús i
que, si l’administració no posa més places
d’aparcament, és impossible pujar a la muntanya.

Es vol fer front a curt termini a aquesta qüestió, en
cas d'autocars turístics i fonts ampliar a la zona del
MNAC per garantir que puguin aparcar d’una forma
més ordenada. L’activitat turística és una de les
principals de Montjuïc. Tanmateix, també ha de ser
compatible amb les altres activitats veïnals i
esportives de la muntanya.

Abdó Florencio, de l’Associació de Comerciants de
la Marina, vol saber què passa amb l’estudi sobre
esllavissades de la muntanya. Comenta que les
aigües torrencials no afecten només a Can Clos, ja
que arriben fins altres barris de la Marina.

No tenim data per a l’estudi, però sí que es pot
informar que els tècnics de BCASA ja estan
investigant l’impacte de les aigües torrencials. Ja
està activat.

Jaume Freixa, de la Fundació Joan Miró, vol
assenyalar, pel que fa a la coordinació de
senyalitzacions, la importància que té dir quines
entitats hi participen, la diversitat d'usos que es
trobaran els visitants, etc. Considera que és molt
important, el dia que es passi l’estudi, en què els
usuaris volen participar, connectar amb les
estacions de metro més properes tant de la línia 3
–Paral·lel i Poble Sec–, com amb les línies 9 i 10.
S’han de potenciar els itineraris col·lectius de la
xarxa urbana, concretament el metro. I també la
connectivitat entre entitats, museus, etc. També
demana un itinerari geològic sobre la diversitat del
parc. D’altra banda, pel que fa a les inundacions,
valdria la pena que totes les institucions destinaren
a les millores urgents de la muntanya. Proposa que
es facin micro intervencions sensibles als ulls dels
vianants.

Algunes de les qüestions es veuen reflectides ja en
el document. El tema de mobilitat és dels més
prioritaris, però també dels més lents, i requereix
inversions molt importants. El que es preveu per
aquest mandat és fer un estudi global de la
mobilitat de Montjuic on es planifiquin intervencions
a fer a mig i llarg termini. En qualsevol cas, es
faran grups de treball per desenvolupar aquestes
qüestions.
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Comentari/ Pregunta

Resposta

Josep Boya, director del Museu Arqueològic de
Catalunya, felicita per la feina feta. A més ha fet
una lectura dels documents i li dóna la sensació
que la muntanya de Montjuïc és la seu d'algunes
institucions culturals de dimensió nacional. Aquesta
visió de Montjuïc com a seu de principals
institucions només de Barcelona no és encertada.
A més, les institucions ara funcionen com a petites
línies autònomes, la política de tractament
patrimonial de la muntanya s’ha perdut. Val la pena
que la ciutat i el país guanyin dimensió nacional
perquè aquesta herència patrimonial es pugui
recuperar. Afegeix que hi ha directors i directores
de institucions que s’han començat a trobar, i
conviden al Xavier Martín i al regidor, perquè
aquestes institucions siguin més escoltades a dins
de la muntanya.

Sí que encara falta incorporar la visió de país.
Tanmateix, s’afegeixen els comentaris com aquest
i es tenen en compte. Es cercaran espais de
coordinació per a millora la gestió cultural de la
muntanya. Al web, no només s´han recollit les
recolliran valoracions de veïns i operadors de la
muntanya sinó també entitats de la ciutat de
Barcelona i de persones individuals que venen
puntualment. Pel que fa al dèficit de senyals: està
previst en les línies d’actuació trobar una manera
de treballar amb més agilitat per satisfer aquestes
mancances.

Representant de preescolar de l’AFA Pau Vila,
llegeix una petició en nom de la resta d’AFA i
entitats escolars: És necessària una millora dels
camins escolars, i creació d’una entitat que els
pugui gestionar. Hi ha mancances i necessitats
sense cobrir encara a la previsió i demanen que
qüestions com un accident amb un arbre que va
caure al pati de l’escola, dels problemes amb
inundacions també a altres escoles, etc. es puguin
preveure. Volen una comissió només per a
centralitzar temes de les escoles i les entitats
educatives, perquè les actuacions sempre
pertanyen a àmbits diferents i s’acaben difuminant.

Aquesta comissió o grup de treball per camins
escolars, manteniment dels arbres, etc. ja està
prevista. Crear una comissió de temes escolars és
una bona proposta que acceptem, però que caldrà
ratificar en la reunió de la comissió de seguiment
on es formaran els grups de treball.

Sergi Gàzquez, representant de la Unió
d’Associacions de veïns del Poble-sec, avançantse a la peatonalització de Maria Cristina amb motiu
del futur projecte de la Fira, demana que tant el
carrer Mèxic com el carrer Lleida es pacifiquin.
Aquesta zona tan a prop de la circumval·lació és
molt fàcil per passar a molta velocitat, i baixar per
Maria Cristina seria més convenient. A més, els
automòbils contaminen acústicament.

Proposta mobilitat interessant, però cal molt de
temps per a fer això. La proposta de la Fira Univers
Montjuic encara no està desenvolupada. En
qualsevol cas, és cert que s’haurà de mesurar
l’impacte dels automòbils i s’ha de pacificar el
carrer Lleida perquè no esdevingui una autopista al
Poble-sec. Hi haurà un procés participatiu sobre el
futur de la Fira en el que es definiran totes
aquestes qüestions.

Abdó Florencio, de l’Associació de Comerciants de
la Marina, pregunta si s’han previst actuacions
pensant en la seguretat ciutadana.

Sí que hi ha previstes actuacions de seguretat:
Reforç policial, il·luminació, senyalització i millorar
la percepció veïnal de la seguretat de la muntanya.
També, si hi ha vida a la muntanya es redueix la
sensació d’ inseguretat.

Marc Serra anuncia que es convocarà una comissió de seguiment del Consell del Parc, on es podran portar
propostes i s’intentarà organitzar-ho tot plegat de la manera més eficient. En aquesta comissió de seguiment
s’acordaran les comissions de participació veïnal i de les entitats, es començarà a treballar i es deixarà el
format plenari, per agilitzar la feina i que tot plegat resulti més efectiu.
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió.
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