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

ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PARC DE LA MUNTANYA DE MONTJUÏC

Data: 17 de juny de 2020, 17,30 h.
Lloc: https://www.decidim.barcelona/assemblies/consell-parc-montjuic/f/3815/meetings/3535
Persones assistents: 26
Regidor del Dte. Sants- Monjuïc, Marc Serra
Representant Grup Municipal Barcelona en Comú, Xavier Farré
Representant Grup Municipal Partit Socialistes de Catalunya, Albert Deusedes
Representants Grup Municipal Partit Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Joaquim Pérez, Lourdes
Vidrier, Lingling Masferrer
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
Responsable Model Urbà, Pol Font
Responsable BSM Parc, Ricard Barrera
Responsable BSM Anella, Carme Lanuza
Representant designat Coordinadora AVV La Marina, Abdó Florencio
Representant designat Unió AVV Poble-sec, Sergi Gàzquez
Representant designat Museu Nacional Art Catalunya (MNAC), Victor Magrans
Representant designat Fundació Joan Miró, Mercè Sabarters
Representant designat Fundació Mies Van der Rohe, Ana Ramos
Representant designat Centre de Dia – Residencia 3 Pins, Ana Alcaraz
Representant designat AMPA escola la Muntanyeta, Elena Sánchez
Representant designat Fossar Municipal Tir amb Arc (Arc Montjuïc), Carles Martí
Representant designat Piscines Bernat Picornell-Montjuïc, David Paredes
Representant designat Camp Municipal Rugbi La Foixarda, Hugo Fernández
Representant designat Poble Espanyol, Anton Vidal
Representant designat Comerciants Poble Espanyol, Pere Chías
Representant designat AVV Polvorí, Juan Antonio Reyes (excusa presència)
Ordre del dia:

1. Aprovació acta anterior
2. Presentació Informe de desescalada i propostes de Veïnificació del Parc Montjuïc
3. Torn obert de precs i preguntes
El Regidor del Dte., Marc Serra, dona la benvinguda als assistents en aquests moments tant especials que
vivim pels impactes de la COVID. La reunió es realitza on line a través de la Plataforma Decidim i
excepcionalment s´ha convidat a participar a membres del Plenari del Consell del Parc que no son membres
de la Permanent però que han demanat de participar en aquesta ocasió.
El Regidor explica que ara que el 80 % dels equipaments del Parc ja son oberts i és molt important pensar
en la seva reactivació i vol fer un reconeixement dels esforços de tothom per poder tornar a posar-se en
funcionament. Durant el confinament el Parc de Montjuïc ha estat redescobert per la ciutadania com espai
de passeig i esport amb una afluència massiva i s´ha treballat per accelerar algunes propostes de treball del
Pla d´Actuació del Parc:
- la promoció de l´activitat de la muntanya amb el desenvolupament d´una nova web
- millorar la mobilitat i accessibilitat des dels barris cap el Parc, revisant itineraris bus per millorar el transport
públic, facilitar la mobilitat amb bicicleta i reduir la mobilitat amb vehicle privat.
L´informe que es presentarà avança les línies de treball futures en els àmbits de mobilitat, cultura i esports, i
que caldrà treballar i consensuar conjuntament amb tots els operadors.
1 de 4

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

1. Aprovació acta anterior
S´aprova l´acta de la reunió sense cap modificació rebuda per part dels assistents. Es troba al link:
https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidimbarcelona/uploads/decidim/attachment/file/6153/Acta_Permanent_Parc_Montju%C3%AFc_15_01_20.pdf
2. Presentació Informe de desescalada i propostes de Veïnificació el Parc Montjuïc
El responsable del Pla d´actuació del Parc Montjuïc, Xavier Martín, fa un resum de l´informe de desescalada
i propostes de Veïnificació del Parc Montjuïc, veure també document adjunt al link :

https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidimbarcelona/uploads/decidim/attachment/file/8585/Ve%C3%AFnifiquem_Parc_Montju%C3%AFc.pdf
La darrera modificació a l´informe és que TMB avança el retorn del funicular de 1 de juliol a 27 de juny.
Respecte la proposta de nova mobilitat del parc Montjuïc que està en desenvolupament el tècnic de Model
Urbà, Pol Font, explica els objectius bàsics de l´actuació :

-

Fer del transport públic el principal mode de transport i d’accessibilitat a la muntanya.

-

Garantir les distàncies de seguretat entre els ciutadans que passegen i fan esport.

-

Dotar d’un espai segur i de convivència a la bicicleta.

-

Limitar l’accés del vehicle privat a la muntanya.

-

Impulsar l’inici de les actuacions del Pla d’Actuació de Montjuïc en matèria de mobilitat.

-

Millorar la seguretat des de la perspectiva de gènere.

Hi ha una proposta de treball en estudi que estan desenvolupant Dte., Model Urbà i Mobilitat, i que està
pensada per encapsular de forma segura el recorregut del 150, els vehicles privats també passarien pel
carril bus i deixar a banda un carril per bicicletes i corredors. També comportaria una reducció de places
d´aparcament en el tram intervingut. Aquesta proposta es podria replicar a altres vials amb rutes bus del
Parc.

3. Torn de paraules
El Regidor convida als assistents a fer una roda d´intervencions:
- Representant designat Coordinadora AVV La Marina, Abdó Florencio: creu que cal pensar bé les
reduccions d´aparcament i veure les afectacions pels comerciants del Poble Espanyol. Cal millorar la
vigilància i coordinació GUB-Mossos. Pregunta per la Pedrera del Mussol - Can Clos i el projecte per
prevenir esllavissades i recuperar espai verd malmès, cal concretar calendari.
- Representant designat Camp Municipal Rugbi La Foixarda, Hugo Fernández: també incideix en la
necessitat d´espais d´aparcament pels equipaments esportius i el tema de millorar la seguretat.
- Representant designat Poble Espanyol, Anton Vidal: recorda que hi ha més de 400 famílies depenent de
Poble Espanyol i que ara cal primar al client local i d´àrea metropolitana. No veu bé les restriccions de
mobilitat per l´accés del vehicle privat (la recent prohibició d´aparcament pintat amb línia groga als carrers
Montanyans i Foixarda). Tot i agrair l´accessibilitat fins Plaça Sant Jordi caldria senyalitzar millor que el pas
és obert fins pàrquings de Poble Espanyol I MNAC o bé endarrerir la tanca. Cal un transport públic atractiu o
si està d´acord en evitar que el Parc sigui utilitzat com a drecera dels vehicles privats que entren a
Barcelona. Demana seguir parlant del tema en futures reunions.
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- Representant designat Fossar Municipal Tir amb Arc (Arc Montjuïc), Carles Martí: explica les
problemàtiques del material que transporten els arquers i del seu espai d´aparcament al costat del fossar.
Creuen que cal més vigilància perquè algun dels seus cotxes ha estat vandalitzat.
- Responsable BSM Parc, Ricard Barrera: expressa preocupació per la futura accessibilitat a les guinguetesbar, la promoció dels espais de restauració i noves propostes s´ha de fer amb cura per evitar conflictes
d´interessos amb els operadors actuals. Expressa dubtes respecte de l´estètica de l´actuació de mobilitat
pels carrils pintats.
- Representant designat Unió AVV Poble-sec, Sergi Gàzquez: considera insuficient l´avançament de nova
data en funcionament del funicular, considera que TMB hauria d´haver preparat amb més antelació la nova
posada en marxa. Cal potenciar un telefèric amb preu integrat a la xarxa de transport públic. Cal millorar la
neteja de la zona de Miramar i Mirador del Poble-sec. Expressa preocupació per la seguretat del Parc la Nit
de Sant Joan i pregunta si hi ha operatiu previst. També proposa recuperar el tall de trànsit dels caps de
setmana a la zona de carretera de Miramar.
- Representant Grup Municipal Partit Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Joaquim Pérez: pregunta
per dotació econòmica prevista pels projectes explicats a l´informe, la necessitats d´incrementar els recursos
humans que treballen pel Parc i vol saber quina planificació hi ha sobre el problema de les esllavissades.
- Representant designat Fundació Joan Miró, Mercè Sabarters: reclama la necessitat de recuperar el bus 55
i el funicular el més aviat possible i també expressa la seva preocupació per la necessitat d´aparcaments de
proximitat al museu.
- Representant designat Museu Nacional Art Catalunya (MNAC), Victor Magrans: agraeix les gestions per
habilitar-recuperar el pas de vianants via escales mecàniques cap a la Miró. Estan treballant en una
proposta temporal de bus llançadora amb museus Miró i Arqueològic. Cal buscar el punt de convivència
entre passejants, esportistes i visitants dels equipaments.
- Responsable BSM Anella, Carme Lanuza: expressa preocupació en relació si el nou model de mobilitat
amb transport públic serà capaç de garantir el trasllat de grans quantitats de persones quan a l´Anella hi
hagi esdeveniments de gran format com concerts a Estadi-St. Jordi. També incideix amb el problema de la
seguretat i sortida de treballadors sense transport públic en horaris nocturns.
- Representant designat Centre de Dia – Residencia 3 Pins, Ana Alcaraz: agraeix la informació rebuda als
darrers dies, recordant que ha estat un dels pocs equipaments que es van mantenir en funcionament durant
totes les afectacions COVID. Cal garantir l´accés als equipaments dels vehicles de serveis. També incideix
en la necessitat del funicular i que cal millorar la seguretat i els camins forestals.
- Representant designat Comerciants Poble Espanyol, Pere Chías: recolza el ja expressat pel gerent del
Poble Espanyol en relació a l´aparcament i posar facilitats d´accés al públic local.

Respostes diverses agrupades en el torn de rèplica del Regidor:
- respecte el problema d´esllavissades de Can Clos ja hi ha un projecte de BCASA pressupostat, també
Xavier Martín informa que Estructures Vials està treballant amb un pla de talussos de la ciutat de Barcelona
que tindrà pressupost propi i que algunes d´aquestes actuacions estaran en l´àmbit de Montjuïc en algunes
de les zones de risc ja conegudes.
- en relació St. Joan i possibles situacions de risc al Parc (incendis, molèsties al veïnat), son temes que es
tractaran a la taula de coordinació policial del Dte.
- en resposta a la pregunta de la dotació econòmica dels projectes, algunes de les actuacions comentades
com les mesures d´urbanisme tàctic podran beneficiar-se del fons municipal COVID. En relació als recursos
humans els agents cívics que feien serveis mínims retornen als seus horaris habituals i altres s´aniran
recuperant quan es reactivin serveis aturats (com Font Màgica). També s´espera increment d´efectius amb
noves incorporacions de guàrdia urbana a l´estiu, mossos ja s´han incrementat.
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- es fa aclariment en el sentit de que la proposta de nou carril bus seria compartit amb vehicle privat. Es
seguirà treballant com ja s´ha dit en el nou projecte de mobilitat de la muntanya i es farà consultant i tenint
en compte les necessitats dels equipaments. Cal reduir la mobilitat del vehicle privat i això implicarà segur
reducció d´aparcaments als vials principals però caldrà identificar les zones d´aparcament més properes als
equipaments. Estem d´acord en que Montjuïc no pot ser la drecera per accedir a la ciutat ni un lloc on deixar
vehicles abandonats o cotxes aparcats tota la setmana.
- respecte del problema de la línia groga de prohibició d´aparcament a Avinguda Montanyans i Camí de la
Foixarda ha estat una acció de manteniment no prevista per part de manteniment de Mobilitat i de la que el
Dte. no en tenia coneixement. Estudiarem la situació però cal recordar que aquest és un espai que ja estava
senyalitzat com de prohibició d´aparcament tot i que les línies s´havien pràcticament esborrat i per tant hi
havia una certa tolerància en l´aparcament.Com s´ha dit abans, en relació als aparcaments de proximitat
dels equipaments s´haurà d´estudiar cas per cas.
- explica que el plantejament d´itineraris segurs i limitar l´accés de vehicles privats és un tema que sempre
genera intensos debats, però que salvant les diferències amb Montjuïc, la valoració final d´altres
experiències, com és el cas de Sants-Creu Coberta, han estat positives també en el cas dels comerciants.
El regidor s´acomiada de tothom agraint la tasca realitzada, caldrà seguir treballant tots aquests temes en
futures reunions amb la col·laboració de tothom.

Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la reunió.
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