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PRIMERA SESSIÓ DEL GRUP DE CONVIVÈNCIA – OPERADORS 
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Montjuïc – Camp Municipal de Tir amb Arc del Castell de Montjuïc. 
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1. Funcionament de la sessió 
 

Abans de començar la dinàmica participativa, s’ha dut a terme una breu presentació per 

donar a conèixer les principals característiques i objectius del procés d’elaboració del 

nou Pla. Concretament, la presentació ha estat estructurada a través de tres grans 

apartats: 1) Estructura del procés participatiu: descripció de les diverses fases del 

procés, els diversos agents convocats, la metodologia emprada, etc. 2) Descripció de la 

MPGM: fent especial èmfasi a les qüestions relacionades amb l’àmbit de treball de cada 

sessió. 3) Elements de la diagnosi recollits al llarg de la fase de participació interna i 

vinculades amb els àmbits de Convivència. 

Una vegada finalitzada la presentació, s’ha donat pas a la dinàmica de debat, encarada 

a realitzar un primer recull de propostes de cada un dels àmbits de treball plantejats. 

S’especifica, a més, que al llarg de la segona sessió es farà una tasca de concreció i 

priorització de les mesures proposades, així com de comparació de les aportacions 

realitzades durant la fase participativa tècnica i la dels membres del Consell. 

Per tal d’ordenar i fer més operatiu el debat, s’han plantejat dues grans línies de treball, 

deixant també oberta la possibilitat de debatre sobre altres qüestions relacionades amb 

la convivència. Les línies proposades són: 

a) Relacions veïnals: gestió de la comunicació dels actes de la muntanya / 

Gestió dels problemes de convivència.  

b) Projectes de Seguretat i Prevenció a Montjuïc: desenvolupar Pla 

Emergències de la Muntanya, detecció i tractament de persones sense sostre, 

robatoris i vandalisme a la muntanya. 
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2. Principals aportacions recollides  
 

En la següent taula, s’ha volgut fer un recull de les principals aportacions realitzades al 

llarg del debat. Cal assenyalar que, més que fer un recull detallat de les propostes i 

observacions fetes, s’ha volgut recollir el sentit general de les aportacions per tal 

d’entendre de manera més àgil quins han estat els principals punts i idees que han 

centrat el debat.  

 

Taula 1. Recull d’aportacions del grup de debat de Convivència 
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Gestió de la comunicació 
dels actes de la 
muntanya 

Es genera debat sobre la creació d'una agenda municipal única d'actes 
a la muntanya. Algunes persones manifesten que aquesta agenda 
hauria d'estar encarada només als veïns, per tal d'informar sobre els 
esdeveniments del parc i les incidències que aquests generaran, com 
poden ser les afectacions en l’àmbit de la mobilitat (agenda 
restringida). Altres aportacions, per contra, mencionen que és positiu 
que aquesta agenda estigui dirigida tan als veïns com al públic 
assistent als actes de la muntanya (agenda oberta).  

Des del punt de vista d'alguns operadors, l'agenda de BSM és molt útil 
per tal de conèixer i coordinar l'activitat dels diversos operadors de la 
muntanya, tot i que actualment només té una funcionalitat de 
programació interna.  

L'agenda única hauria de recollir també l'activitat del Districte que té 
afectacions sobre l'accessibilitat a la muntanya, ja que hi ha activitats 
que es fan fora de l'àmbit del parc però que tenen una incidència 
directa en l'accessibilitat i mobilitat en aquest. 

Gestió dels problemes de 
convivència 

Des de la perspectiva veïnal, alguns actes, com el Brunch electrònic, 
són extremadament molestos, sobretot en determinades zones dels 
barris limítrofs de la muntanya. Aquestes molèsties es donen, per una 
banda, a causa del soroll que genera l'esdeveniment i, per l'altre, pel 
fet que molts dels assistents a aquest passen per alguns punts dels 
barris limítrofs (problemes de consum d'alcohol, sorolls, incivisme, 
etc.). En aquest sentit, es menciona que cal repensar els itineraris 
d'accés a la muntanya durant aquesta mena d'actes per tal de reduir 
les molèsties generades al veïnat. 

En el cas del Brunch electrònic, es manifesta que des del Poble 
Espanyol s'han emprès mesures per a reduir al màxim les molèsties 
generades (contractació de seguretat privada, millora de la neteja, 
reunions periòdiques amb els veïns, reducció del nombre d'actes a la 
muntanya -de 16 actes anuals a 5-, etc.). 

Altres intervencions apunten que el problema no és tant la gestió de 
l'acte, sinó valorar quins actes es poden o no es poden fer al parc. Cal 
iniciar aquest debat per tal de definir quina mena de parc es vol. Ara 
mateix molta gent no té massa clar que Montjuïc sigui un parc, a causa 
del gran nombre d'equipaments i activitats que s'hi realitzen. Es valora 
que traslladar les activitats molestes a altres indrets de la ciutat no és 
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la solució, s'ha de definir quines coses es poden fer i quines en cada 
espai de la ciutat.  

Hi ha altres problemàtiques que incideixen de manera negativa en el 
dia a dia dels veïns, com el fet que els barris siguin zones de pas per 
la gent que surt dels actes de la muntanya o de discoteques pròximes, 
l'existència de venedors ambulants de cervesa, etc. Es menciona que 
la major part dels actes grans ja compten amb un servei especial de 
llançadores, però que en alguns casos aquest és només de baixada.  

Es detecten problemes de mobilitat relacionats amb l'alta activitat de 
pràctiques de conduir existent a la muntanya. Al llarg dels últims anys 
s'ha detectat un important increment de les pràctiques d'autoescola al 
parc. Aquesta activitat s'haurà d'anar reduint, d'acord amb els objectius 
de disminució de l'ús del vehicle privat establerts a la MPGM 2014. 

A la muntanya hi ha diversos punts de concentració de gent per a fer 
'botellón', es menciona el del Camí de València i el del Carrer Blasco 
de Garay, on es concentra gent provinent del Ciutat Vella o del 
Paral·lel.  

Es considera que la muntanya pot ser un bon espai per al passeig de 
gossos si s'aconsegueix regular aquesta activitat i adequar l'espai. Es 
menciona que s'han detectat dues problemàtiques relacionades amb 
els gossos a la muntanya: 1) els excrements dels animals que no es 
recullen, malgrat que és obligatori 2) L'existència d'activitat 
d'entrenament de gossos perillosos. Hi ha algunes zones, com el 
Camp de Tir amb Arc, que són utilitzades com a 'canòdrom' improvisat. 

La zona del Passeig del Migdia, a la part immediatament superior al 
cementiri, és un punt habitual de cruising. Un altre punt detectat és el 
del Mirador del Poble Sec.  

A les zones de la Bàscula, a la Marina, i a l'Estadi Serrahima es percep 
una problemàtica d'aparcament de llarga durada de caravanes i rulots. 
També al camí que va a la zona d'escalada, al Carrer de la Foixarda i 
a la Caseta del Migdia.  
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Pla d'Emergències 

Es valora positivament el desenvolupament d'un pla d'Emergències de 
la muntanya. Cada equipament hauria de tenir un pla i, malgrat que els 
recintes tancats ja compten amb un protocol d'emergències, altres que 
són oberts, com el Camp de Tir amb Arc, no tenen aquesta mena de 
Pla.  

A Collserola es compta amb un Pla d'Emergències, però a Montjuïc  
encara no disposa d’un pla integral /global.  

Persones sense sostre 

En alguns punts pròxims a la muntanya, com a les Hortes de Sant 
Bertran, es reuneixen habitualment persones sense sostre. En alguns 
punts de la muntanya, sobretot a la zona del Morrot, també es detecta 
una concentració d'aquestes persones.  

Millora de la seguretat 

S'han detectat problemàtiques relacionades amb el pilotatge de drons, 
que està prohibit a tota la ciutat, però moltes vegades es té la sensació 
que la muntanya, com que no és un entorn estrictament urbà, es troba 
al marge d'aquestes normatives.  

Es menciona que hi ha poc respecte pels límits de velocitat en algunes 
de les vies de la muntanya, com és el cas del Carrer de Francesc 
Ferrer i Guàrdia. Tot i això, es menciona que en aquest cas el 
problema s'ha anat resolent al llarg dels últims anys.  

Hi ha una problemàtica amb la il·luminació, sobretot en aquelles vies 
menys concorregudes i durant els mesos d'hivern. Cal millorar la 
il·luminació d'aquestes zones però sense generar contaminació 
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lumínica. Cal tenir sempre en compte que es tracta d'un parc i no d'un 
espai estrictament urbà.  

Manteniment de l'espai 
públic 

Hi ha problemes detectats de vandalisme en algunes zones del parc. 
Es menciona el cas de la piscina dels salts, on hi ha persones que a 
l'estiu entren de nit per a banyar-se, i a més en alguns casos es 
cometen actes vandàlics (pintades, material malmès, portes 
trencades, etc.). La muralla del Poble Espanyol també és un espai on 
habitualment es realitzen pintades.  

Activitat delictiva 

 És a les Fonts i als espais de gran afluència (EGA) on es detecta un 
major nombre de furts. 

A banda de l'activitat delictiva que es produeix dins l'àmbit de la 
muntanya, es destaca que a la Satalia s'han produït amb freqüència 
robatoris als domicilis. També es menciona que al Poble Espanyol 
s'han produït casos de furts als visitants. Es tracta de grups organitzats 
que fins i tot compren entrada al recinte per a cometre aquests furts. 

Altres 

S'explica que a la zona de Maria Cristina i de les Fonts hi ha 
habitualment un gran nombre de manters. 

Es demana millorar la informació sobre la titularitat dels elements a 
l'espai públic. S'explica el cas d'un agent cívic que no va anotar una 
incidència (una cadena trencada) perquè no se sabia de qui era la 
responsabilitat. Tot i això, es comenta que els agents cívics tenen la 
responsabilitat d'anotar qualsevol incidència, amb la qual cosa en 
aquest cas l'agent cívic no va actuar d'acord amb els criteris 
d'intervenció establerts.  

 

 

 


