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SESSIÓ MONOGRÀFICA AMB FAMÍLIES I DOCENTS DE LES ESCOLES DE 

MONTJUÏC 

 

Escola Poble-sec. Passeig de l’Exposició, 1, 08004 Barcelona 

08/11/2018 

 

Assistència  

18 persones assistents 

 

AFA Escola Poble-sec 

AMPA Escola de Bosc de Montjuïc 

AMPA Escola Pau Vila  

Personal docent de l’Escola Poble-sec 

Districte de Sants-Montjuïc (Educació i Infància) 

Personal docent de l’Escola de Bosc de Montjuïc 

Salvem Montjuïc 

Personal docent Escola Jacint Verdaguer 

 Veïns i veïnes sense especificar vinculació amb els centres 

Consellera de Barri 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Xavier Martín - (Responsable del Parc de la Muntanya de Montjuïc) 

Isaac Lloveras - (Fundació Ferrer i Guàrdia) 

Martí Olivella - (Fundació Ferrer i Guàrdia) 

Aida Mestres – (Fundació Ferrer i Guàrdia) 

Josep Mañé - (Fundació Ferrer i Guàrdia) 

Ana Badenas – (300.000 km/s) 

 

 

 



Pla d'Actuació del Parc de Montjuïc 

3 
 

En aquesta sessió de debat s’ha volgut possibilitar la participació de la comunitat 

educativa dels centres localitzats en l’àmbit del Parc. A través d’aquesta trobada, 

membres de les AFAs i de la comunitat docent dels diferents centres del Parc, han 

exposat el seu punt de vista sobre alguns àmbits de la muntanya que intervenen de 

manera directa en el seu dia a dia i/o al de les seves famílies.  

Per tal d’estructurar el debat, s’han proposat tres grans àmbits vinculats al nou pla 

d’actuació i que hem considerat d’interès per a les persones usuàries dels centres. 

Aquests tres àmbits temàtics són: 1) Mobilitat 2) Seguretat i 3) Entorn i sostenibilitat. 

També cal mencionar que aquesta proposta de punts per al debat no era quelcom 

tancat, sinó que es podia ampliar o complementar amb altres temes que es 

plantegessin durant la sessió.  

A través d’aquestes sessions monogràfiques, hem volgut posar l’accent en 

determinades temàtiques i fomentar la participació de diverses persones i col·lectius 

que considerem d’especial interès per tal de desenvolupar un Pla d’Actuació que 

ofereixi respostes reals a les necessitats recollides en la diagnosi. Per altra banda, 

aquestes sessions seran complementades amb els debats territorials, destinats a 

facilitar la participació presencial dels veïns, veïnes i entitats dels diversos barris 

limítrofs amb el Parc. 

Aquest conjunt de sessions participatives, juntament amb les propostes recollides a la 

plataforma Decidim i al llarg de les fases anteriors del procés participatiu, ens 

permetran obtenir una visió acurada de les prioritats de treball que cal tenir en compte 

a l’hora d’impulsar el nou Pla d’Actuació. A continuació, exposem algunes de les 

principals propostes realitzades durant el debat. 

 

MOBILITAT 

En aquest primer àmbit de treball s’han volgut totes aquelles qüestions vinculades al 

foment d’una mobilitat sostenible a la muntanya, com poden ser l’adequació del 

transport públic i reducció del vehicle privat, foment dels mitjans de transport no 

contaminants, com la bicicleta o els desplaçaments a peu, etc. 

 

 Fomentar l'accessibilitat a la muntanya per a totes les persones: calen 

rampes o altres mecanismes per a possibilitar l'accés i la mobilitat al parc. Es 

menciona especialment la necessitat d'escales mecàniques a la zona del 

Poble-sec. Així com el de la millora de la mobilitat a peu al carrer Margarit, a la 

zona del camp de la Satalia i a la del Teatre Grec.  

 

 Adequar les vies de pas a un model sostenible de mobilitat: un Parc menys 

pensat per a cotxes i més per a caminar o per anar amb bicicleta. El carrer 

Lleida és un bon exemple de la necessitat de reduir l'espai per a cotxes i 

ampliar les voreres per a facilitar el pas dels vianants. 

 

 Transport públic adequat a les necessitats de les escoles: regulació de la 

freqüència dels busos i funicular a les hores d'entrada i sortida de les escoles 

(més freqüència), reduir el preu del bus per a alumnes dels centres educatius. 
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 Millorar el servei de busos substitutori del funicular: donat que el funicular 

està fora de servei entre 3 i 6 mesos l'any, estaria bé que s'incrementés la 

freqüència dels busos, fossin creades noves línies o bé s'oferís un servei de 

bus escolar. 

 

 Oferir un model de transport centrat en les necessitats del veïnat: 

transport no només encarat al turisme. Cal que el telefèric tingui un preu 

raonable per a les famílies del barri.   

 

 Millorar la comunicació entre diversos espais del Parc o pròxims a 

aquest: Escola de Bosc de Montjuïc - Estadi Municipal Joan Serrahima - La 

Foixarda, etc. 

 

 Facilitar l'accés a l'Escola Poble-sec: és molt difícil arribar a l'escola Poble-

sec per a les famílies que porten cotxet de bebès. S'haurien de fer escales 

automàtiques.  

 

 Adequació i manteniment dels camins escolars: neteja, enllumenat, 

vigilància i manteniment (actualment són foscos i deixats). 

 

 Parada del funicular: crear una parada del funicular a meitat del trajecte. Es 

proposa fer aquesta parada al Passeig de l'Exposició.  

 

 Fer el manteniment del funicular a l'estiu: per a reduir al màxim les 

afectacions a les persones usuàries dels centres educatius del Parc.  

 

 Revisar els accessos existents: hi ha escales i rampes amb fort pendent que 

són poc adequades per a cotxets, per la gent gran, persones amb cadires de 

rodes o altres limitacions. 

 

SEGURETAT 

En l’àmbit de la seguretat, s’ha volgut treballar fonamentalment aquelles qüestions 

relacionades amb els principals reptes en matèria de seguretat que actualment es 

donen al Parc i als barris limítrofs. En aquest cas s’han recollit diverses propostes 

vinculades a la seguretat en els desplaçaments, la millora de la percepció de seguretat 

i la prevenció d’actuacions de vandalisme, entre d’altres.  

 

 Reducció de la velocitat dels vehicles privats: instal·lar coixins berlinesos o 

altres elements per a reduir la velocitat dels cotxes. 

 

 Control nocturn de determinades vies: sobretot en determinats accessos a 

peu, com poden ser les escales del carrer Margarit, els jardins del Teatre Grec 

o el camí de la Satalia.  

 

 Incrementar presència de la Guàrdia Urbana: actualment existeixen 

problemes al parc i als barris limítrofs de narco pisos, compravenda i consum 

de drogues, gossos perillosos sense lligar, etc. Cal una major presència de la 
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Guàrdia Urbana durant la nit i en l'horari d'entrada i sortida dels centres 

escolars.  

 

 Mesures per a reduir o prevenir els actes vandàlics al Parc: a les escoles hi 

ha caps de setmana que entren a la pista i a la muntanya hi ha actes vandàlics. 

Caldria incrementar la vigilància (Agents Cívics, per exemple)  per a reduir al 

màxim aquestes activitats. 

 

ENTORN I SOSTENIBILITAT 

En aquest tercer eix de debat s’han pogut recollir aquelles idees i propostes 

relacionades amb el manteniment i ampliació del patrimoni natural del parc, millorar el 

manteniment i la neteja, fomentar el civisme, convivència entre els diversos col·lectius, 

equipaments i activitats de Montjuïc, potenciar el vessant educatiu de la muntanya, etc.  

 

 Conservació i ampliació dels espais verds: cal preservar tots els espais 

verds existents, com per exemple el solar del Passeig de l'Exposició. En la 

mesura del possible, cal generar nous espais verds al Parc. 

 

 Obrir els centres escolars del parc al barri: cal també potenciar activitats 

conjuntes amb entitats culturals i museus, generant una xarxa que vinculi al 

veïnat amb els equipaments de Montjuïc.  

 

 Actuacions per a reduir el risc d'esllavissades i inundacions: la millora i el 

manteniment del terreny és fonamental per a prevenir inundacions o 

esllavissades, com les que s'han produït en els darrers mesos.  

 

 Requalificar el solar de passeig de l'Exposició, 25: cal mantenir aquest 

espai no urbanitzable, dins l'àmbit del Parc.  

 

 Més aigua al Parc: canviar el model de les fonts (sortidors diferenciats per a 

gossos i per a persones), més jocs d'aigua per a infants, piscines populars, etc. 

 

 Millora de la neteja i el manteniment en l'àmbit del Parc: neteja de la 

brutícia (específicament a la zona del Morrot), manteniment de la flora 

(combatre plagues), campanyes de sensibilització a propietaris de gossos i 

increment de la neteja de les caques, existència de massa zones de 

descampats descuidats, combatre el mosquit tigre, revisió de l'estat d'alguns 

arbres que poden caure en camins o equipaments, etc.  

 

 Convivència amb el turisme: potenciar la creació de zones del Parc 

destinades al turisme que no interfereixin en el dia a dia del veïnat.  

 

 Foment del reciclatge: cal la instal·lació de més papereres per a facilitar el 

reciclatge a la muntanya. 

 

 Potenciar la presència d'infants al Parc: cal treballar per a millorar el 

manteniment i la seguretat de les zones freqüentades per a infants, i 

desenvolupar nous espais per a nens i nenes. Es valora fonamentalment la 
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creació de zones silvestres i amb vegetació, recuperar l'esperit de 'muntanya' 

de Montjuïc.  Partim de la premissa que els llocs amb una alta presència 

d'infants es converteixen en llocs segurs. 

 

 Es valora positivament el plantejament de les ZUC (Zones d'Ús Compartit), 

com a mecanisme per a incrementar el civisme i la regulació de l'activitat amb 

gossos al Parc. (No es fa una proposta concreta) 

 

ALTRES 

 Des de l’AMPA de l’Escola Bosc de Montjuïc es facilita a l’equip redactor del 

Pla d’Actuació un document amb diverses valoracions o propostes per a 

incorporar al document que s’està desenvolupant a partir d’aquest procés 

participatiu. Algunes d’aquestes aportacions ja han estat mencionades durant 

el debat realitzat. 

 

 

Pàgina de la Plataforma Decidim: 

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

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

