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Abans de començar de reunió, s’explica breument el plantejament d’aquesta. És la 

primera convocatòria de la Comissió de Seguiment (CS) del procés participatiu del Pla 

d´Actuació del Parc Montjuïc, l’òrgan encarregat de supervisar i validar el procés 

participatiu obert al conjunt de la ciutadania. En la present reunió, s’exposarà 

l’estructura del procés participatiu (tant de les fases que s’han impulsat fins al moment 

com aquelles que es duran a terme a partir d’ara) i es presentarà la plataforma 

Decidim, on es pot trobar tota la documentació que s’ha anat generant al llarg dels 

darrers mesos de desenvolupament del procés, així com informació relacionada amb 

les trobades presencials, i un espai on poder realitzar propostes o donar suport i 

comentar les ja realitzades.  

Es fa èmfasi en el fet que aquesta no és una sessió destinada a debatre les futures 

línies d´actuació del Parc, sinó que aquesta reunió està destinada a la creació de la 

Comissió de Seguiment i a donar a conèixer el plantejament del procés participatiu i fer 

propostes de millora. 

En aquesta primera sessió de la CS s’han convocat als membres del Consell del Parc 

de Montjuïc, així com altres entitats que no formen part del Consell. També han estat 

convidats els diversos parits polítics amb representació al Districte.  

 

1. El procés participatiu 

 

El responsable del parc Montjuïc inicia la presentació amb una contextualització del 

Pla d’Actuació que s’està desenvolupant actualment. S’explica que l’any 2014 es va 

dur a terme una Modificació del Pla General Metropolità (MPGM 2014) en l’àmbit del 

Parc de Montjuïc. Aquesta Modificació del Pla és actualment el document urbanístic 

que s’ha pres com a referència a l’hora de desenvolupar el nou Pla. Per tant, la finalitat 

d’aquest últim no és substituir la Modificació, sinó desenvolupar i prioritzar les 

actuacions previstes en aquesta, així com desenvolupar noves línies de treball que en 

la MPGM 2014 no es contemplaven.  

Es comenta que després de la seva aprovació, l’aplicació de la MPGM 2014 va quedar 

aturada en molts aspectes. Sí que es destaca però la desafectació del barri de la 

Satalia i la no construcció de nous equipaments al Parc, aspectes que estipulava la 

Modificació i que han estat implementats. 

Aquest nou Pla d’Actuació ha d’adequar-se als límits de la MPGM. El document ha de 

desenvolupar i prioritzar el que s’estableix a la Modificació, però sempre dins del marc 

que aquesta estableix.  

Es fa una breu menció dels objectius específics del procés participatiu (Pg. 6 del PPT 

presentat). 

El gener del 2018 es va reunir el Consell del Parc, en el qual es presentà el 

plantejament del procés participatiu, i on s’acordà que aquest comptaria amb tres 

fases: la primera destinada a recollir les aportacions del personal tècnic del municipi, 

la segona destinada a les entitats i operadors que formen part del Consell del Parc, i 
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una tercera oberta a la ciutadania en general dels barris limítrofs i del conjunt de la 

ciutat. 

En aquests moments estem iniciant la fase del procés participatiu obert al conjunt de la 

ciutadania, que es desenvoluparà des de dos canals de participació. El primer de 

caràcter virtual a traves del web  

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

i el segon presencial, a través de sessions de debat territorials i monogràfiques. A la 

gràfica següent es poden apreciar la planificació (provisional) d’aquesta fase del 

procés.
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Les diverses sessions presencials que es preveuen al llarg d’aquesta fase són les 

següents: 

 

31 d’octubre - Sessió monogràfica amb entitats i persones usuàries 

d’instal·lacions de persones amb diversitat funcional 

12.30h Residència Tres Pins (c/ Doctor Font i Quer, 9) 

 

7 de novembre - Sessió monogràfica amb entitats de medi ambient, 

sostenibilitat, ecologia i mobilitat 

18h Ecologia Urbana (av. Diagonal, 240) 

 

8 de novembre - Sessió monogràfica amb famílies i docents de les escoles de 

Montjuïc  

17h Escola Poble-sec (Pg. de l’Exposició, 1) 

 

15 de novembre - Sessió territorial a la Marina 

18.30h Sala Pepita Casanellas (Pg. de la Zona Franca, 185) 

 

19 de novembre - Sessió territorial a la Font de la Guatlla 

18.30h CC Font de la Guatlla (c/ Carrer del Rabí Rubèn, 22) 

 

22 de novembre - Sessió territorial al Poble-sec 

18.30h CC Sortidor (Pl. del Sortidor, 12) 

 

Finalment, es comenta que l’objectiu és realitzar un Pla que s’ha de desenvolupar a 

través de diversos mandats, ja que requeriran inversions que no es podran assumir en 

una sola legislatura. Un dels objectius del procés és prioritzar i determinar quines són 

les mesures que s’han de dur a terme amb una major urgència i que són més 

recolzades per la ciutadania. Cal doncs que els plantejaments establerts al Pla 

d’Actuació es recullin al PAM (Pla d´Actuació Municipal) PIM (Pla inversió Municipal) 

del proper mandat. 

 

Pàgina de la Plataforma Decidim: 

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

 

 

https://www.decidim.barcelona/processes/futurmontjuic
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2. La Comissió de Seguiment 
 

Al llarg de la presentació es comenten també les principals funcions de la Comissió de 

Seguiment, i que es concreten en: 

 

a) Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta dels debats 

proposats, suggerir les modificacions que consideri convenients i emetre 

informe. A aquests efectes pot demanar opinió a la Comissió Assessora dels 

processos participatius.  

b) Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i 

recomanar millores. 

c) Emetre informe sobre les esmenes presentades per les persones 

participants en els instruments de debat respecte dels resums formalitzats en 

les actes de les sessions.  

d) Conèixer i debatre l'informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o 

millores.  

e) Les altres que es deriven del Reglament de Participació Ciutadana i les que 

se li encomanin amb el decret d’aprovació del procés o posteriorment. 

f) Funcions de la Comissió de Seguiment: veure PPT. Es comenta que a dia 

d’avui tots els processos participatius de l’Ajuntament de Barcelona han de 

comptar amb una Comissió de Seguiment que determini l’adequació del procés 

a les necessitats.  

 

3. Presentació de la Plataforma Decidim 
 

Per a finalitzar la presentació, es mostra la pàgina web de la plataforma Decidim, 

comentant cada una de les pestanyes que actualment estan disponibles. 

El procés: pestanya on es pot trobar tota la informació relacionada amb el 

desenvolupament del procés participatiu. En aquest espai es pot consultar també tota 

la documentació que s’ha anat generant al llarg del mateix durant els darrers mesos. 

En aquest sentit, es recomana especialment llegir les actes de les sessions 

participatives que ja s’han realitzat.  

El Pla d’Actuació: pestanya on es poden consultar les idees força i les línies de 

treball que estructuraran el Pla d’Actuació del Parc, i que han estat desenvolupades a 

partir de les aportacions realitzades al llarg del procés participatiu. 

Trobades: informació sobre totes les convocatòries informatives i participatives que 

s’han realitzat i que es realitzaran en el marc del procés de participació per a 

l’elaboració del Pla d’Actuació. 

Propostes: a la pestanya de propostes hi seran penjades les propostes que s’han 

realitzat al llarg de les fases prèvies del procés participatiu, i que seran penjades des 
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del grup redactor del Pla com a ‘propostes oficials’. Aquestes propostes seran 

penjades possiblement a mitjans de novembre, ja que fins llavors no hi haurà la 

validació política. 

Per altra banda, sí que es poden fer noves propostes, opció que ja està habilitada a la 

plataforma actualment. Es menciona que es farà un avís a les persones que formen 

part de la CS quan les propostes sorgides de les fases anteriors del procés participatiu 

estiguin penjades a la plataforma.  

Es remarca que es crearan tots els espais que siguin possibles i necessaris per a 

recollir degudament totes les aportacions. La voluntat és recollir totes les aportacions 

que s’hagin de fer relacionades amb el parc.  

 

3. Torn obert de paraules 
 

La reunió es tanca amb un torn obert de paraules destinat a plantejar qüestions, 

dubtes o aportacions sobre l’estructura del procés i tot allò que s’ha plantejat al llarg de 

la presentació. 

A continuació es recullen les aportacions realitzades per part de les persones 

assistents i les respostes donades des del grup redactor. Les preguntes i aportacions 

s’han destacat en negreta i cursiva, per tal de fer més aclaridor el text.   

 

Hi ha algunes reticències pel fet que les propostes que han sorgit durant el 

procés passin pel filtre polític. Es considera que no és necessari aquest filtre i 

que pot vulnerar el procés de participació realitzat fins ara. 

S’explica que la voluntat és que les propostes municipals que es penjaran al Decidim 

sorgeixen, en la seva gran majoria, del procés participatiu dels grups de treball amb 

entitats veïnals i operadors de la muntanya. El que pot passar és que s’afegeixin noves 

propostes de darrera hora de les àrees municipals i que no han sortit als grups de 

debat. Poden haver-hi matisos, però en essència serà el que s’ha anat debatent als 

grups. 

Cal tenir en compte que en aquest projecte Ecologia Urbana té un pes important. Les 

regidores no han estat presents durant el procés dels grups de treball i per tant és 

necessari fer una devolució per informar a les responsables polítiques. 

Es comenta que hi ha hagut importants coincidències entre les aportacions realitzades 

durant la fase tècnica i la realitzada amb membres del Consell, i que això també fa 

més probable que a nivell polític no es donin massa canvis respecte de les propostes a 

incorporar al Decidim.  

 

Es reiteren les reticències sobre aquest filtre polític, ja que es considera que 

resta importància a la participació. 

L’esperit dels participants i de les persones responsables del procés és que en la seva 

gran majoria siguin les propostes sorgides del procés participatiu les que finalment 

siguin penjades al Decidim.  
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Totes les propostes penjades al Decidim tindran la mateixa validesa, tant les sorgides 

del procés participatiu previ com les noves penjades directament per la ciutadania. Per 

tant, tot allò que no aparegui en les propostes sorgides fins ara, es podrà incorporar 

com a nova proposta. La idea és que les aportacions d’aquestes primeres fases siguin 

un punt de partida a partir de les quals desenvolupar la resta del procés. 

 

No ha quedat clar si les propostes de la fase tècnica es penjaran a la plataforma.  

S’explica que les propostes tècniques es poden visualitzar recollides als informes 

resums dels grups de treball que es poden trobar a la plataforma Decidim.  

 

Es pregunta si es pot votar en contra de les propostes. 

Actualment no es pot votar negativament. Es poden fer comentaris en contra i donar 

suport a aquests comentaris. De moment l’opció de vots negatius no està habilitada.  

  

Es pregunta què es farà amb les propostes més votades 

Evidentment les propostes amb més suports seran recollides al Pla d´Actuació, però la 

seva execució i priorització dependrà del futur equip de govern i de la dotació 

econòmica que es doni a les mesures del Pla d´Actuació en el futur Pla d´inversions 

Municipal del proper mandat. 

 

Es destaca la importància que Les propostes tinguin una previsió de recursos i 

calendarització. 

És necessari que hi hagi una previsió de recursos i calendarització de les actuacions 

durant els propers anys. Cal tenir en compte que poden canviar prioritats durant la 

pròxima legislatura. Es vol fer una bona feina per assegurar que es compleixin el 

màxim possible de les línies de treball establertes pel Pla d’Actuació.  

 

És important una calendarització. Però hi ha unes necessitats que són del dia a 

dia i de manteniment. Es pregunta si el dia a dia del parc també és 

responsabilitat del Responsable del Parc.  

Sobre el tema de la coordinació. No queda clar si la conclusió d’això seria que hi 

hagués un òrgan gestor del funcionament de la muntanya. És prou complexa la 

muntanya perquè no hi hagi un organisme de gestió.  

L´actual Responsable del Parc és un tècnic de la gerència del Dte. Sants-Montjuïc, 

amb funcions assimilables a les d´un tècnic de barri, però amb atribucions ampliades 

(presència en taules de mobilitat, seguretat, via pública, coordinació amb tots els 

operadors de la muntanya, etc.).   

Si es fa una petició o consulta que repercuteix a un Departament de l’Ajuntament, el 

Responsable del Parc farà de coordinador i de catalitzador d’aquestes demandes. Fa 

uns anys va existir la figura política del comissionat de la muntanya i darrerament BSM 

ha tingut un paper rellevant en el seguiment de la gestió del Parc. Finalment es 

https://www.decidim.barcelona/processes/futurmontjuic
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decideix establir la figura del Responsable del Parc per tenir una coordinació més 

directa des del districte amb la resta d´àrees municipals, les veïns-es i el conjunt 

d´operadors esportius culturals i turístics. 

Pel que fa a la futura gestió municipal del Parc i la seva governança, és un debat obert 

a tractar en aquest procés de desenvolupament del Pla d’Actuació.  

 

Es proposa realitzar una nova sessió amb un col·lectiu específic: guies turístics i 

entitats de ciutat vinculades al Turisme que puguin tenir interès en MontjuÏc. 

Es valorarà fer una sessió amb operadors turístics i la Direcció de Turisme de 

l’Ajuntament. 

 

Es pregunta si la reserva de natura urbana contemplada al Pla Clima 2018-2030 

és a la zona de La Foixarda. Es comenta que la MPGM és bàsicament la 

‘congelació’ d’allò que hi ha a la muntanya, i que es contemplen poques 

actuacions de renaturalització. 

S’especifica que la zona verda protegida no és la de la zona de la Foixarda, sinó a la 

zona del Penya-segat, coincidint amb els plantejaments de la MPGM. És una actuació 

força nova que es contempla al Pla Clima 2018-2030. La MPGM, a banda de preservar 

el que ja hi ha al parc, també planteja la renaturalització d’alguns espais.  

 

Preocupació pel tema dels aiguats. Degut al canvi climàtic cada vegada hi haurà  

més períodes de pluja curts però intensos. Caldria que el Pla d'actuació de la 

Muntanya de Montjuïc tingués en compte aquest fet i considerés i pressupostés 

fer un estudi i els projectes i obres necessàries per que les pluges intenses no 

facin grans inundacions als barris propers, ja que pot tenir conseqüències 

greus.  Es pregunta pel clavegueram a la muntanya.  

És un tema preocupant i cada vegada més freqüent. Es parla de les ‘cascades’ 

generades durant les tempestes de principis d’octubre, de les inundacions 

d’equipaments i dels barris limítrofs, etc. Ni la muntanya ni la ciutat estan preparades 

per a fenòmens meteorològics d’aquestes característiques. Hi ha també problemes 

d’esllavissades. De moment les accions que s’estan desenvolupant són més aviat 

reactives, a posteriori, però cal fer una planificació preventiva d’aquesta mena de 

riscos. En el grup d’Ecologia Urbana s’ha parlat i s’ha recollit aquesta necessitat i 

apareixerà com mesura d´actuació.  

A les zones on hi ha equipaments hi ha clavegueres, però hi ha zones on no n’hi ha, 

amb la qual cosa l’aigua es desplaça per superfície. El problema també és que l’actual 

sistema de clavegueram no és suficient per a fer front determinada quantitat de litres 

d’aigua o poden quedar embussats per fulles i branques.  

 

La pròxima reunió de la CS es farà al final del procés participatiu, per fer 

la seva valoració, excepte si hi ha demanda o necessitat de fer-ne una 

d’extraordinària abans.  


