
 

 RESUM EXECUTIU PLA ACTUACIÓ PARC MONTJUÏC 2019-2029 
Juliol 2022 



Antecedents : 
 

MPGM 2014, que estableix la regulació urbanística del 

Parc, i que en determina els seus usos i governança. 

 

 PLA D´ACTUACIÓ DEL PARC 2019-2029, que defineix el 

desplegament dels projectes a realitzar i la seva priorització.  

 
 

 
 



Montjuïc el nou relat que ens deixa el Pla d´Actuació :  
 

 Un parc equipat : en equilibri entre els espais verds, els 

equipaments culturals, esportius i de serveis. La muntanya de 

l´esport, la cultura, la natura, el lleure i el turisme. 

 

 La veïnificació del Parc : una muntanya oberta als usos dels 

veïns del barris limítrofs i la ciutadania de Barcelona que amb 

la pandèmia han redescobert el Parc i els seus equipaments.   

 
 



 

Principals assoliments 2019-2021: 
 



Principals assoliments 2019-2021 

1. La Governança del Parc: òrgans de participació 
 

 El Consell del Parc Montjuïc, el composen 110 membres 

 La Permanent del Parc,  la composen 30 membres 



Principals assoliments 2019-2021 

1. La Governança del Parc: òrgans de participació  
 

 Els grups de treball actius són : 

 

- Escoles, 20 membres 

- Cultura /Viu Montjuïc, 22 entitats 

- Mobilitat, 35 membres 

- Natura, 18 membres 

 

 



Principals assoliments 2019-2021 

1. La Governança del Parc: òrgans tècnics de gestió 
 

 Taula Tècnica Operativa, es reuneix trimestralment amb la 

gerent del Dte. i els responsables tècnics de projectes de 

totes les àrees municipals implicades en la gestió del Parc. 

 

 Taula de Gestió Estratègica, es reuneix anualment amb el 

Regidor del Dte. i els gerents i directors de totes les àrees 

municipals implicades en la gestió del Parc. 

 



Principals assoliments 2019-2021 

2. El Pla de Mobilitat del Parc: 
 

 Actualització de la senyalística per a vehicles, 102 

senyals canviades 

 

 Actualització de la senyalística per a vianants, 124 

senyals canviades (340 plaques de destins) 

 
 

 
 

 
 



Principals assoliments 2019-2021 

2. El Pla de Mobilitat del Parc: 
 

 Millores bus 150, pas per carrer Lleida més a prop de Poble-

sec, eliminació parada final Castell, recorregut circular, nova 

parada més a prop del Jardí Botànic. 

 

 Millores freqüència bus 13, que passa de 30-40 min a 22-25 

min en hores punta. 

 

 Estudi de millora d´accessibilitat de parades bus de Parc 

Montjuïc, pendent d´executar. 



Principals assoliments 2019-2021 

3. Centre d´Interpretació del Parc: Castell Montjuïc (ICUB) 
 

- Projecte Camina Montjuïc : 10 caminades, 213 assistents 

- Exposicions : Montjuïc el Parc d´Atraccions 



Principals assoliments 2019-2021 

4. Viu Montjuïc el Parc de la Cultura, 37.663 assistents 



Principals assoliments 2019-2021 

5. Altres: 
 

 Agents Cívics BSM : detecció incidències del Parc 

  

 Reducció d´actes a cotes altes del Parc (entorns protegits) 

     - reducció progressiva dels concerts Brunch in the Park  

 

 Reducció 1/3 d´actes a Maria Cristina en els darrers anys 

 

 Agenda BSM-Parc compartida amb els operadors del Parc 

i serveis municipals implicats. Control de coincidències 

 

Observatori de dades Parc Montjuïc: seguiment IRIS, 

trucades i altres indicadors. 



Principals assoliments 2019-2021 

6. Comunicació : 

 

 Web del Parc Montjuïc  

http://barcelona.cat/montjuic 

 

 Web Decidim Consell del Parc  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/consell-parc-

montjuic?locale=ca 
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Principals reptes 2022-2029: 
 



Principals reptes 2022-2029 

1. Procés transformació espai Firal Montjuïc 



Principals reptes 2022-2029 

2. Concloure Pla de Mobilitat del Parc Montjuïc : objectiu reduir la 
mobilitat amb vehicle privat al Parc i incrementar i millorar el 
transport públic 

 

 Implantació del bicing al Parc Montjuïc 

 Més millores en el transport públic : nova parada bus 23 a Jocs 

del 92- Pedrera del Mussol Can Clos, estudi pas nous busos H16 i 

H20,  propostes estació intermèdia funicular (pg. Exposició) i tarifes 

telefèric integrades a la xarxa de transport públic. 

 Definir zones d´aparcament : lliure, verdes, blaves, Hub   busos 

turístics, posada en marxa zona regulada Font Màgica. 

 Gestió de Mobilitat per grans Esdeveniments. 

 Trams exclusius bici-bus-taxi-serveis. 

 



Principals reptes 2022-2029 

2. Concloure Pla de Mobilitat del Parc Montjuïc : objectiu 
reduir la mobilitat amb vehicle privat al Parc 

 

 Montjuïc a Peu : 

-  enllaça amb Pla Director de Camins (IMPU) 

- pressupostos participatius : millora dels camins escolars 

Bosc i Tres Pins.  

- Millora de la permeabilitat i connectivitat entre 

equipaments : Petra Kelly i Viver 3 Pins (en estudi), Jardí 

Botànic i Castell amb nova porta accés cota superior del Jardí 

Botànic-Passeig del Migdia. 

 



Principals reptes 2022-2029 

2. Mobilitat  - Pla Director de Camins: 12 portes  



Principals reptes 2022-2029 

2. Mobilitat  - Pla Director de Camins: Montjuïc 360º 



Principals reptes 2022-2029 

3. Pla Estratègic Cultural horitzó 2029 : 
 

 Projecte Biennal Art Manifesta (2024)  

 50 Aniversari Fundació Joan Miró (2025)  

 Barcelona, capital mundial de l´arquitectura (2026) 

 Centenari Exposició Universal  i Poble Espanyol (2029) 



Principals reptes 2022-2029 

4. Pla de Talussos : 
 

 Establir amb Estructures Vials i BIMSA un pla d´etapes amb 

pressupost assignat pels projectes prioritaris. Impulsar altres 

intervencions pendents en talussos de Jardins Històrics (Jardins 

Laribal i Jardí Botànic Històric) 



Principals reptes 2022-2029 

5. Reptes Medi-ambientals : 
 

 Recuperació del Projecte del pantà de la Foixarda 

 Nova Aula Ambiental als Jardins Joan Prats 

 Ampliació Horts de la Font Trobada 

 Incorporar alguns espais de verd no recepcionat en el pla de 

manteniment de Parcs i Jardins  

 Posar en valor i catalogar el patrimoni de flora i fauna del 

Parc Montjuïc 

 

 



Principals reptes 2022-2029 

5. Reptes Medi-ambientals : ampliació horts i aula ambiental  



Principals reptes 2022-2029 

5. Reptes Medi-ambientals : millores camins entorns escolars  



Principals reptes 2022-2029 

6. Esports  : Barcelona Sports HUB  
 

 Pol start-ups tecnològic per empreses esportives a l´Estadi 

Olímpic  amb un pressupost de 2,8 milions d´euros i una 

superfície construïda de 1.100 m2. 



Principals reptes 2022-2029 

6. Esports  : 

 Espais esportius en transformació: pista poliesportiva al Pavelló 

d´Itàlia, camp Julià de Campmany,  equipament esportiu DAMM i 

Institut Estudis Esportius (als baixos piscines Salts) 



Principals reptes 2022-2029 

7. Pla Litoral :  
 

 Projecte Peu de Montjuïc, un corredor urbà de transport públic 

i carril bici, sense cotxes, pel viari del port, que connecti la Marina 

de Prat Vermell i la Zona Franca amb el centre de la ciutat.  


