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Primer de tot, ens agradaria remarcar que, un cop llegit el pla d’actuació de la muntanya de 
Montjuïc de data setembre 2018, trobem a faltar-hi la presència i descripció  d’alguns usos de 
la muntanya que són precisament l’ús que en fem moltes famílies veïnes del Poble Sec.  
A l’esmentat pla d’actuació es divideixen la convivència d’usos en: cultural, esportiu, lleure i 
turisme. No s’especifiquen els centres educatius ubicats a la muntanya, amb els conseqüents 
usos que se’n deriven.  
A banda, quan es mencionen els barris de l’entorn de la muntanya no es menciona el Poble 
Sec.  
 
Les famílies de l’escola Bosc de Montjuïc, en seva la majoria, considerem un privilegi i un actiu 
valuós viure a la falda de la muntanya de Montjuïc. En dies feiners, al sortir de l’escola, molts som 
usuaris habituals dels espais verds del voltant on ens hi quedem amb els nostres fills i filles per tal 
que juguin en un entorn natural allunyat de cotxes i soroll. L’equip docent de l’escola també utilitza 
els parcs i museus del voltant per a complementar les activitats en horari lectiu (especialment la 
Fundació Miró). Al cap de setmana, les famílies del barri som usuàries dels parcs de la muntanya, on 
principalment hi anem a passejar i jugar amb els nostres fills, o a fer-hi festes infantils. Els parcs més 
freqüentats per les famílies són el Parc Jacint Verdaguer, el parc Joan Brossa i els jardins del Teatre 
Grec (durant els caps de setmana). En dies lectius, els espais més freqüentats són el parc “del 
Marcelino”, el jardí de les escultures de la fundació Miró i els jardins del Grec.   
  
Ara bé, tenim la percepció que sovint no es té en compte aquest ús familiar de la muntanya i que es 
prioritza l’ús pensat per a turistes o per a esdeveniments multitudinaris. A aquesta factor hem de 
sumar-hi un increment de la sensació d’inseguretat del veïnat que ens preocupa especialment.  
Aquests darrers anys s’havia aconseguit una “conquesta” de la muntanya i dels camins que hi porten 
per part de les famílies del Poble Sec, fet que valorem molt positivament. Des de l’AMPA de l’escola, 
per exemple, vam treballar conjuntament amb l’Ajuntament per la millora en la seguretat d’alguns 
camins i accessos que enllacen el Poble Sec amb els centres educatius ubicats a la muntanya. 
També vam engegar el bus a peu amb èxit, que ha servit per introduir molts nens i nenes a 
l’aventura de pujar sols a l’escola. 
Cal treballar entre tots per tal que aquest actiu no es perdi! Creiem que ara és el moment de fer 
campanyes de conscienciació per tal que les famílies pugin caminant a l’escola i es quedin a jugar 
als parcs del seu voltant. No ens podem permetre perdre l’ocupació de l’espai públic per part 
dels infants. Però necessitem que les administracions ens acompanyin amb millores urgents i 
visibles per tal de recuperar la confiança que es comença a perdre per diversos fets ocorreguts a la 
zona en aquest darrer any.  
 
Com diu Francesco Tonucci, gran defensor de l’ocupació de l’espai públic: Si vols que un espai de 
la ciutat sigui segur, posa-hi infants! 



 
Us detallem un seguit de propostes i reflexions que hem recollit de part de famílies de l’escola:  
 
MOBILITAT:  
CAMINS ESCOLARS MÉS NETS I SEGURS 
DINAMITZACIÓ DE LA MOBILITAT A PEU.  
 
- Neteja periòdica dels camins per accedir des del barri a la muntanya.  
Moltes famílies pugen per les escales de Margarit, pel camí que hi ha des de Passeig de l’Exposició, 
prop de l’escola Poble Sec passant per l’entrada al bar del camp de futbol de La Satàlia o bé per les 
escales que surten dels jardins del grec fins darrera la fundació Miró.  
Les tres vies estan plagades de brutícia, especialment les dues primeres, on s’hi troben excrements 
de gos, residus, runa....  Aquests primers mesos del curs escolar aquest factor s’ha aguditzat molt, 
els camins estan en molt mal estat. Amb quina freqüència es netegen aquestes vies? I a quins 
horaris? Agrairíem que es passés abans dels horaris d’entrada i sortida de les escoles. 
     Caques de gos: tant el barri com la muntanya en són plens. Els camins són molt freqüentats per 
persones que porten el gos a passejar a Montjuïc. Cal una actuació de neteja més sensible en 
aquest sentit. La majoria de famílies estan molt molestes amb tanta presència d’excrements de gos. 
     Revisió de l’arbrat de les escales de Margarit: Les pluges torrencials han provocat forces 
danys que encara no s’han reparat (especialment al voltant de les escales del carrer Margarit, on fins 
i tot hi ha caigut un arbre que ha barrat el pas dels vianants). Cada vegada que fa una mica de vent, 
cauen moltes branques. Caldria una revisió a fons de l’arbrat d’aquesta zona.  
     Xeringues: Hi ha hagut un augment de la presència de xeringues. Les famílies n’han trobat a 
diversos punts, la majoria al voltant del camp de futbol de La Satàlia i també a les escales de darrere 
el restaurant Xemei. Moltes les amaguen en forats que fa la mateixa terra. Els nens juguen sovint per 
aquests espais. Fa poc van trobar una destral. Volem que els nens continuïn jugant per aquests 
espais. Volem que el nens juguin amb llibertat i seguretat.  
 
-Millora de l’enllumenat : Tots aquests camins esmentats no estan ben il·luminats. Moltes nenes i 
nens de 6è de primària i alguns de 5è  pugen sols a l’escola cada matí. A la tarda, però, a les 
famílies els costa molt més deixar que els nens tornin sols després de les activitats extraescolars, o 
després d’haver-se quedat una estona jugant al parc. Durant els mesos on es fa fosc molt aviat els 
camins són molt foscos. 
 
-Seguretat:  Reforç de la vigilància periòdica dels camins, especialment als horaris d’entrada i 
sortida dels centres educatius.  
 
 
MILLORA DE FREQÜÈNCIES I XARXA DE TRANSPORT PÚBLIC 
 
Es disposen de dos línies de bus que connecten el barri amb la muntanya: El bus 155 i el 150 i el 
funicular.  
Els serveis són insuficients, especialment en la franja horària de 8h a 9h del matí.  
Per moure’s per la muntanya, existeix també el telefèric de Montjuïc, amb preus molt abusius per a 
residents al barri.  
 



-Bus 55: Té una freqüència molt escalada i irregular. Cal reforç durant les hores d’entrada i sortida 
de l’escola.  
-Funicular: Cada any es tanca durant un mes per manteniment i sempre és a l’hivern. S’ha demanat 
diverses vegades que el manteniment es faci a l’estiu. Ara s’acaba de tancar durant sis mesos! Fa 
dos anys es va tancar 8 mesos per una intervenció especial. Tenim autobusos substitutoris però el 
trajecte és més llarg i es perd força temps. Reclamem més freqüència de pas. Quin problema té el 
funicular? Hi ha algun pla d’acció de futur o anirem tenint regularment aquests desajustos de 
funcionament? 
- Transport des de la zona nord de Nou de la Rambla a les escoles de la Muntanya: No hi ha 
transport públic que pugi cap a les escoles des d’aquesta zona. Hi ha precisament la llar d’infants 
NIC al Passeig de l’Exposició i famílies que han de pujar a l’escola amb cotxet (el camí que puja per 
darrera el camp de futbol de la Satàlia no és gaire apte per cotxets).  
- El bus del barri no podria pujar fins l’avinguda Miramar? 
- Telefèric. El preu és totalment pensat pels turistes i abusiu pels barcelonins. Els nens del barri 
podrien tenir-hi accés ni que fos una vegada l’any? El veuen cada dia i els atrau molt (o enviar 
invitacions a les escoles). 
- Transport que enllaci diversos equipaments de la muntanya: Hi ha famílies que són usuàries 
de diversos equipaments de la muntanya com a activitats extraescolars (pista d’atletisme Serrahima, 
Club natació Montjuïc, hípica La Foixarda o Climbat Foixarda, per exemple). La combinació de 
transport per accedir a aquests espais des de l’escola és o nul·la, o molt precària, fet que fa que la 
majoria de famílies acabin utilitzant el cotxe per accedir-hi. Per Montjuïc, el que fas en cotxe en 5 
minuts ho fas en transport públic en mitja hora.  
 
A més, quan hi ha esdeveniments a Montjuïc, com ara la Mercè, els reforços son sempre busos a 
plaça Espanya, que és una punta del barri amb pocs veïns, no es reforça gens el transport des de 
Poblesec, amb l’agreujant que el bus 55 arriba des de l’altra punta de la ciutat, va ple i no obre les 
portes. 
 
-Transports per passejar turistes: Per les carreteres de la muntanya hi circulen tota menta de 
vehicles pensats pels turistes. El clàssic bus turístic, sidecars, bicicletes elèctriques, patinets 
elèctrics... és tot un espectacle! En ocasions frega el ridícul. Algunes empreses utilitzen espais del 
voltant de l’escola com a aparcament dels seus vehicles (darrerament s’han vist grups de bicicletes 
elèctriques aparcades al parc del Marcelino propietat d’una empresa que fa tours per la muntanya i 
eventos corporatius).  
 
 
MOBILIARI URBÀ/PARCS/EQUIPAMENTS 
 
El Poble Sec és un barri molt dens i amb pocs equipaments. Això fa que sovint els veïns utilitzin els 
equipaments de la muntanya. Ens agradaria, per tant, que es tinguessin més en compte  les 
instal·lacions de la muntanya per a l’ús dels veïns i veïnes.  
 
-Lavabos:  Des que està tancat el xiringuito del Marcelino, no hi ha cap lavabo públic (creiem que en 
tot Montjuïc). Potser caldria plantejar de posar algun lavabo amb ús de monedes. Per als nens petits 
no suposa un problema greu, però per les mares i pares que els acompanyem ens suposa un 
problema -especialment per les dones-. No hi ha bars ni comerços a la zona perimetral, només els 
museus.  



 
-Fonts: Hi ha poques fonts als parcs, i a més molts gossos. Caldria pensar un model de font que es 
tingués en compte un sortidor tipus abeurador per animals i un sortidor tipus font per a persones, i no 
tots bevent del mateix. Sovint les famílies veiem tants gossos bevent de les fonts que ens fa angúnia 
que hi beguin els nostres fills.  
 
Jocs als parcs:  Fa uns anys, al pujar a la muntanya, les famílies del Poble Sec trobaven diversos 
jocs als parcs que s’han acabat retirant. Actualment només queden els típics gronxadors de parc i 
els coixins musicals del parc Joan Brossa. 
Ens referim a  

–Tirolina :estava habitualment espatllada fins que es va retirar. No hi ha cap tirolina em cap 
parc prop del Poble sec. Es un joc de moltes edats amb poc manteniment, creiem que és una pena 
que s’hagi perdut.  
 

-Cordes d’equilibris :en un racó dels jardins Joan Brossa hi havia unes cordes amb un 
circuit per a nens de moltes edats amb poc manteniment. S’ha substituït per la típica estructura que 
està a tots els parcs infantils i que només agrada a nens bastant petits. 
 

-Font amb manxador al joan brossa i circuit d’aigües. S’ha eliminat. 
 
Creiem que caldria reposar aquests jocs, que eren sensacionals, diferents, imaginatius, un atractiu 
per a les famílies i no son fàcils de trobar en altres indrets. A més, com a AMPA agrairíem poder fer 
arribar les nostres opinions quan es decideix la substitució d’aquests elements, ja que moltes 
famílies de l’escola en són usuàries. 
 
Zones de jocs d’aigua a l’estiu. L’estiu al poble sec seria molt difícil de digerir sense les ombres 
que ens ofereix la muntanya. Fa molta calor. En canvi, tenim molt poca presència d’aigua. Calen 
espais on els nens es puguin refrescar i jugar amb l’aigua. Només hi havia el circuit del parc Joan 
Brossa i s’ha eliminat.  
Què acaba passant? Que degut a la calor, molt nens s’acaben refrescant a llocs que no estan 
pensats ni preparats per això, com el llac del parc Jacint Verdaguer, on hi ha aigua freàtica.  
 
Agents cívics als parcs. Els darrers anys, sobretot a l’estiu, al parc Jacint Verdaguer hi ha 
presència d’agents cívics que controlen que ningú trepitgi la gespa i, quan les famílies fem alguna 
trobada, ens criden l’atenció. La majoria de famílies sempre hem estat molt respectuoses amb 
l’entorn i solem deixar els llocs nets de brossa i recollits. Trobem exagerat que ara no ens deixin 
trepitjar la gespa. Entenem que es vol conservar el parc en bon estat, però aquestes mesures són 
excessives.  
Aquests agents cívics serien més útils als camins que pugen cap als centres educatius, controlant 
que la gent reculli els excrements de gossos, les xeringues, etc. 
 
 
 
 
 
 
 



EQUIPAMENTS 
 
Ampliació Edifici Bosc. Com encaixar la necessitat de més places públiques d’educació 
primària al barri amb el pla d’usos de la muntanya? 
Segons la MPGM2014 queda limitada la construcció de nous equipaments més enllà dels previstos.  
Des del Consorci d’Educació van informar-nos fa uns mesos de la possibilitat que s’obri una segona 
línia estructural a l’escola de Bosc de Montjuïc. Si s’acaba confirmant l’obertura d’aquesta segona 
línia, com es pot plantejar una ampliació de l’edifici actual?  
Caldria, per part dels gestors del parc, treballar conjuntament amb el Consorci per tal de planificar 
solucions viables abans no sigui massa tard i haguem de córrer a fer nyaps provisionals que generen 
mala maror dins la comunitat educativa i minven la qualitat de l’educació dels infants. Actualment 
s’han fet algunes adequacions d’espais a l’escola per tal d’acollir un bolet a P3 i ja s’estan detectant 
necessitats urgents, com per exemple la construcció d’un porxo que també podria suposar un 
problema urbanístic. De moment aquest curs s’ha aconseguit fer algunes intervencions i obres per 
poder acollir el nou grup de P3, però si el curs que ve s’ha d’acollir un altre grup addicional, l’escola 
no tindrà estructura per poder-ho assumir sense una intervenció estructural a l’edifici. 
 
Piscines  
La piscina que solem visitar la gent del barri és la piscina de salts a l’avinguda Miramar. Ens 
agradaria que les piscines obrissin abans, a finals de maig, quan la calor ja és evident i hi ha menys 
turistes. A banda, durant els mesos de més calor podrien tancar a les 9 del vespre.  
Les famílies del barri hauríem de tenir una tarifa municipal familiar assequible. I una piscina petita on 
els nens que no saben nedar puguin banyar-se (a la piscina de salts està prohibit banyar-se amb cap 
tipus de flotador i és molt profunda).  
Les piscines de la muntanya cada vegada estan més freqüentades i ha augmentat moltíssim la 
presència de turistes.  
 
Equipaments de nova construcció 
Fa uns mesos, l’AMPA va sumar-se a la plataforma reivindicativa en contra de la construcció d’un 
equipament municipal ubicat sota el camp de futbol de la Satàlia.  Ens costa que el projecte s’ha 
aturat. Reiterem la nostra voluntat que no es construeixin més edificis a la muntanya de Montjuïc. 
Estem totalment a favor de l’ampliació d’equipaments per les veïnes i veïns del barri, i creiem que hi 
ha edificis en desús on poden assignar-se. 
 
Com ja hem comentat, el Poble Sec és un barri molt dens amb pocs equipaments. Caldria més 
facilitat per tal que les veïnes poguéssim ser usuaris habituals dels equipaments de la muntanya.  
També més facilitat de col·laboració amb els equipaments públics. Amb la Fundació Miró hi ha una 
col·laboració amb l’escola molt bona que s’hauria d’estendre a la resta d’equipaments, museus, 
teatres... 
 
I per acabar, només reiterar que estimem Montjuïc i  que els nostres fills tenen el privilegi de créixer 
en un entorn verd. Conservem-lo i fem-lo encara més amable pels barcelonins.  


