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

 
Data: 22 de juny de 2021, 17,00 h. 
Lloc: https://www.decidim.barcelona/assemblies/consell-parc-montjuic/f/3815/meetings/4583?locale=ca 
 
Persones assistents: 26 
 
Representant Grup Municipal Barcelona en Comú, Xavier Farré 
Representant Grup Municipal Partit Esquerra Republicana de Catalunya, Antoni Martínez  
Representant Grup Municipal JuntsxCat, Georgina Lázaro 
Representant Grup Municipal Ciutadans, David Labrador 
Representant Grup Municipal Barcelona pel Canvi, Alba Gómez 
Gerent Dte. Sants-Montjuïc, Aida Guillén 
Responsable Prevenció i Seguretat Dte. Sants-Montjuïc, Assumpta Martínez   
Responsable Parc Montjuïc -Dte. Sants-Montjuïc- secretari Consell, Xavier Martín 
Responsable GUB- UT 3, intendent Àngel Burrel 
Responsable Mossos, inspector Jordi Fàbregas 
Representants Direcció de Patrimoni : Marc Aureli Santos Ruiz i Roger Badía  
Representant designat Unió AVV Poble-sec, Sergi Gàzquez 
Representant designada AVV Can Clos, Rosalía Fernádez 
Representants designats AVV Font de la Guatlla, Lluís Maté, Leon Ferran 
Representant designada Jardí Botànic-Museu Ciències Naturals, Anna Omedes 
Representant designat Museu Nacional Art Catalunya (MNAC), Victor Magrans 
Representant designada Fundació Joan Miró, Mercè Sabarters  
Representant designada Fundació Mies Van der Rohe, Anna Ramos  
Representant designada Centre de Dia – Residencia 3 Pins, Ana Alcaraz 
Representant designada AFA escola Pau Vila, Elisabet Joaniquet 
Representant designada Horts de la Font Trobada, Carolina Virginia Fraile 
Representants equip redactor projecte DAMM, Jordi Pagés i Bernat Ardévol 
Representant designat Fundació DAMM, Alex Galí 
  
 
 

Ordre del dia: 

 
1. Aprovació acta anterior 

2. Presentació Projecte Damm - Club Natació Montjuïc  
3. Seguiment temes de prevenció i seguretat al Parc Montjuïc  
4. Informacions seguiments de Projectes Parc Montjuïc (previsions activitats estiu-tardor, pla de 

talussos, pla de mobilitat, etc.) 
5. Torn obert de precs i preguntes  
 

Es presenta i dona la benvinguda la nova gerent del Dte. Aida Guillén 
 
 
 

 1. Aprovació acta anterior  

S´aprova l´acta de la reunió sense cap nova modificació rebuda per part dels assistents. Es troba al link: 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-
barcelona/uploads/decidim/attachment/file/8618/Acta_170620.pdf 

 

 

https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/8618/Acta_170620.pdf
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/8618/Acta_170620.pdf
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 2. Presentació Projecte Damm - Club Natació Montjuïc 

El responsables de Fundació DAMM i equip redactor del Projecte, acompanyats de la Direcció de Patrimoni 
de l´Ajuntament de Barcelona, presenten el nou projecte de camps de futbol ubicats als terrenys de Club 
Natació Montjuïc en l´antiga ubicació del camp de golf, s´adjunta projecte al link de documents de la reunió.  

El projecte, inclòs en un pla especial. ja té el vist i plau de Comissió d´Arquitectura. S´han tingut en compte 
conceptes com integració paisatgística, transparència, recollida d´aigües, etc. No afecta recorregut Canal de 
l´Infanta. 

A proposta del Dte. s´ha tingut en compte en el projecte una tanca perimetral més integrada a l´entorn, tipus 
Jardí Botànic, i s´ha reduït perímetre de tancament a cota superior facilitant possible connectivitat entre 
Foneria i Anella Olímpica. 

A pregunta de l´AVV Font de la Guatlla, l´equip redactor comenta que l´accés principal es farà per 
Ferrocarrils Catalans 

A pregunta de l ÁVV Can Clos, l´equip redactor explica que el pla de mobilitat preveu que es faci 
bàsicament amb transport públic, tot i que s´habilita un accés per vehicles i aparcament de la instal·lació per 
carrer Onyar (per aquí entraran equips visitants). També Fundació DAMM tindrà en compte oportunitats 
laborals i oferta d´activitats esportives pel veïnat.  

A pregunta de Jardí Botànic-Museu Ciències Naturals, s´informa que el projecte hauria d´iniciar obres al 
novembre d´aquest any amb una durada aproximada d´un any. 

A petició de la gerent del Dte. es demana que l´accés per carrer Onyar s´acabi d´estudiar amb Serveis 
Tècnics del Dte. perquè no generi cap problema amb el veïnat de Can Clos.  

 

 3. Seguiment temes de prevenció i seguretat al Parc Montjuïc 

La tècnica responsable de Prevenció i Seguretat del Dte. Assumpta Martínez, informa que els mesos de 
febrer i març es van produir alguns fets vandàlics a escoles de Pau Vila, Polvorí; Tres Pins. No eren grups 
delinqüencials sinó un perfil de gent jove-adolescent, en molts casos ex alumnes de les pròpies escoles. 
S´està intervenint amb guàrdia urbana-policia comunitària-, equips d´educadors de convivència APC i també 
amb presencia d  ́agents cívics BSM en hores d´entrada i sortida en algunes escoles del Parc. Ara sembla 
que la situació està més calmada excepte en escola Polvorí on encara es detecten problemes. S´han fet 
propostes de col·locació de càmeres de vigilància dissuasives (a Bosc i Pau Vila ja estan instal·lades) i 
també es creu que cal impulsar iniciatives com a Patis Oberts i cessions d´espais a grups organitzats (com 
s´ha fet a escola Bosc i Tres Pins) 

Lluis Maté d´AVV Font de la Guatlla informa d´un recent incident amb nen ferit que va saltar tanca de 
l´escola de la muntanyeta. 

AVV Can Clos expressa la seva preocupació per grup vandàlic de l´escola Can Clos i Assumpta respon que 
està afegida al grup d´intervenció. 

Fundació Miró ha detectat algun grup per Laribal i Jardí de les Escultures, Assumpta respon que quan hi 
hagi alguna detecció que es comuniqui a Dte. 

Respecte tema persones sense-sostre a Montjuïc estan intervenint diversos equips especialitzats i serveis 
de neteja, al darrer recompte es van detectar 60 persones. Es un tema complex, els tècnics intenten crear 
vincles per ajudar-los amb els recursos disponibles. S´intenta evitar assentaments en espais com camins 
escolars o espais molt concorreguts. 

L´intendent de Guàrdia Urbana de Dte., Àngel Burrel, destaca la coordinació entre equips municipals : 
guàrdia urbana, neteja, educadors, serveis socials i l´empitjorament d´algunes situacions per causa de la 
pandèmia. Aprofita per acomiadar-se donat que deixa el seu servei al Dte. 

 

L´Inspector de mossos d´esquadra, Jordi Fàbregas, comenta que amb dades del primers 6 mesos de l´any 
hi ha una reducció de delictes del 30 % a Parc Montjuïc respecte el mateix període de l´any passat (cal tenir 
en compte el factor pandèmic), hi ha menys danys i menys robatoris amb l´excepció dels robatoris a interior 
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de vehicle que sempre ha estat l´indicador delictiu més elevat a Montjuïc. S´han detectat també alguns 
incidents amb lesions entre grups de sense sostres per discussions territorials sobre espais ocupats. S´ha 
intentat fer alguna ordre d´allunyament a algun reincident (tipus metro de Barcelona) però de moment el 
jutge no ho autoritza. L´intendent de Guàrdia Urbana lamenta dir que amb la represa d´activitats i relaxació 
de mesures COVID es de preveure que tots aquests indicadors poden empitjorar o tornar a “la normalitat”  

  

 4. Seguiment de Projectes Parc Montjuïc  

El responsable del Parc Montjuïc, Xavier Martín. Informa de la represa d´activitats més destacades per 
estiu-tardor : 

- Grec, inici 27 de juny 

- Els concerts Cruïlla XXS es farà enguany a Estadi i no a l´esplanada de l´Anella Olímpica. La gerent 
informa que s´ha ampliat aforament autoritzat fins 25.000 persones 

- Per la Mercè no està previst inicialment ús de Maria Cristina, es seguiran utilitzant espais : Grec, Palauet 
Albéniz, Anella Olímpica i Castell de Montjuïc 

- El Saló de l´Automòbil ha canviat de dates de 30 de setembre a 10 d´octubre (pendent de confirmar) 

- 16- 17 d´octubre dates finals del projecte Viu Montjuïc el Parc de la Cultura, organitzat amb ICUB, Turisme, 
Dte. i tots els operadors Culturals del Parc. 

 

En relació a Projecte de Pla de Talussos s´informa que el passat 5 de maig es va fer visita d´inspecció 
conjunta amb Estructures Vials, BIMSA, Dte. i equips redactors dels projectes. Es preveu que al llarg de 
2021 estiguin redactats tots el projectes i per 2022 caldrà fer la priorització en base a pressupost. Tindran 
prioritat els afectats en camins escolars, propers a equipaments o zones habitades com és el cas del de 
Pedrera de Mussol a Can Clos. L´AVV Can Clos agraeix que es tingui en compte.   

Anna Omedes de Jardí Botànic-Museu Ciències Naturals recorda la necessita d´incloure en el projecte els 
talussos de Jardí Botànic i Xavier M confirma que aquest espai es va visitar.  

En relació a Pla de Mobilitat, encara estem estudiant la implantació dels 4 carrils exclusius bici-bus-taxi a 
Montjuïc i valorant pros i contres amb mobilitat i guàrdia urbana. S´informarà en un proper Consell del Parc 
abans d´acabar l´any. Víctor Magrans de MNAC pregunta si es podrà arribar als equipaments amb vehicle 
privat. Es recorda que l´objectiu d´aquesta mesura és evitar l´efecte drecera a vehicles privats però no 
impedir que els vehicles puguin arribar als equipaments. Mercè Sabarters de Fundació Miró pregunta si els 
carrils de bici-corredors s´acabaran implantant a Montjuïc tal i com s´havia comentat en un anterior Consell. 
Xavier Martín explica que a banda de la proposta ja comentada dels 4 carrils no està previst posar en marxa 
cap altre de les propostes que s´havien comentat amb Model Urbà, per ara això està descartat, tot i que es 
continua estudiant la proposta de bicing per un futur.  

 

 5. Torn de paraules 

La gerent convida als assistents a fer una roda d´intervencions:  
 
- Representant AVV Font de la Guatlla, Lluís Maté: recorda la falta de marquesines a algunes parades bus 
del Parc, es posa èmfasi en la parada de Ferrer i Guàrdia davant CaixaFòrum sentit baixada. TMB ho està 
estudiant i es recordarà a Taula de Mobilitat del Dte. Leo Ferran també de l´AVV, pregunta pel projecte de 
reforma del camp Julià de Campmany i que quan es faci es tingui en compte el soterrament de les línies de 
comunicació i elèctriques. La gerent del Dte. confirma que ha sigut el segon projecte més votat, s´ha de fer 
el projecte i es tindrà en compte aquest suggeriment. També es va aprovar el projecte de recuperació 
ecològica dels camins de Montjuïc.  
 

 - Representant designat de Jardí Botànic-Museu Ciències Naturals, Anna Omedes, recorda necessitar de 
connectar bus 150 amb entrada principal del Jardí Botànic, Xavier Martín explica que ja s´ha fet un primer 
pas apropant 150 amb la parada intermitja Can Valero.  
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- Representant AVV Can Clos, Rosalía Fernández, demana recuperar la proposta de parada de 23 a carrer 
Jocs del 92 i passos de vianants a carrer Pedrera del Mussol amb Jocs del 92 per enllaçar amb pujada a 
Parc de Montjuïc. La gerent comenta que el tema es tornarà a portar a taula de Mobilitat del Dte.  
 

- Representant designat MNAC, Víctor Magrans: explica que aquest estiu hi ha programades diverses 
intervencions al Museu en espais comuns de visita lliure (sala Oval, sala de la Cúpula,,,) i per aquest motiu  
està previst posar en marxa una tarifa simbòlica de 2 €. Es mantenen, però, els dies de gratuïtat (dissabtes 
a la tarda i primers diumenges de mes al matí) 
 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la reunió. 


