
PLA
D’ACTUACIÓ
DEL PARC DE MONTJUÏC



La muntanya de Montjuïc

La muntanya de Montjuïc, per la seva situació 
i característiques, és un espai privilegiat de 
vital importància per a Barcelona, des de la 
fundació de la ciutat fins a l'actualitat. Aquesta 
relació de dependència ha passat per 
diferents etapes al llarg dels anys, des de 
moments d'apropament a tenses situacions de
rebuig.

Barcelona va utilitzar la pedra de la muntanya 
per a la seva configuració. Va ser tanta 
l'explotació de la muntanya que, a finals del 
segle XIX, Montjuïc apareix foradada per tot 
arreu. Aquesta explotació massiva de pedra, 
finalitza el 1957 i conforma l'accidentat relleu 
actual.

Amb l'inici del llarg període d'ocupació militar, 
la relació de la ciutat amb  la muntanya queda 
truncada. Aquest fet es tradueix en un seguit 
d'actuacions com són la utilització de la 
muntanya com a abocador de deixalles, la 
col·locació del cementiri a la banda del morrot 
o el desenvolupament del Montjuïc 
barraquista.

Amb l’inici d’un moment de relativa pau, la 
muntanya és reconquistada per la ciutadania 
com a espai d'esbarjo. Montjuïc s'omple 
d'hortes i de gent que puja els diumenges a 
passar el dia a les seves múltiples fonts, punt 
de trobada de les classes populars de 
Barcelona.

A principis del segle XX, amb les diferents 
exposicions celebrades a la ciutat, s'aposta 
urbanísticament per Montjuïc. Aquesta  
reconquesta urbanística  es materialitza en 
l'eix monumental d'avinguda Maria Cristina i 
en els diferents jardins històrics.

Després d'aquest desenvolupament 
urbanístic, la muntanya viu un període 
d'estancament fins al 1992 amb els jocs 
olímpics, quan es produeix la gran 
transformació urbanística de Montjuïc, amb la 
construcció de l’anella olímpica, la reforma 
dels carrers interns i les connexions mitjançant
escales mecàniques.

Montjuïc, la muntanya dels mals endreços, 
resultat de totes aquestes actuacions de 
caràcter parcial al llarg dels anys, preveu per fi
una planificació específica per l'àmbit de la 
muntanya que es concreta en la darrera 
modificació del Pla General Metropolità a 
l’àmbit de la muntanya de Montjuïc (en 
endavant MPGM 2014).

MPGM del 2014

La MPGM de 2014 proposa que Montjuïc 
passi a ser un parc equipat, alhora que ordena
la diversitat d'espais i usos de la muntanya en 
quatre subsistemes, cadascun dels quals amb
una ordenació i uns usos principals 
diferenciats: parc clàssic, parc esportiu, parc 
d'interès natural i parc transformat.

És, per tant, una base normativa, amb visió 
global, que té una voluntat de reconquesta de 
la muntanya per a la ciutadania. Montjuïc vol 
esdevenir un espai de gran importància 
ambiental, on, a part de tota l'oferta esportiva i
cultural, també es pugui gaudir de la natura. 
Un parc de parcs, el pulmó verd de gran part 
de la ciutat accessible a la ciutadania.



El Pla d'Actuació del parc de 
Montjuïc i el procés participatiu

El Pla d'Actuació concreta les directrius 
fixades per la MPGM 2014, que ordena i 
defineix els usos i les activitats permeses a la 
muntanya. La MPGM 2014 és doncs el marc 
normatiu en què s'engloba el treball realitzat al
llarg de les diferents fases del procés de 
redacció del Pla d'Actuació.

El Pla d'Actuació  pretén  emprendre una sèrie
d'accions i línies de treball que han de 
convertir la muntanya de Montjuïc en un parc 
equipat referent per a la ciutadania de 
Barcelona. Per això és vital crear un procés 
participatiu obert tant a la ciutadania com als 
agents implicats en el Parc. 

Els objectius específics del procés 
participatiu del Pla d’Actuació de la muntanya  
són els següents:

 Compartir i actualitzar la diagnosi i el 
procés de treball i de participació 
realitzat amb anterioritat al procés 
participatiu.

 Implicar la ciutadania en l'elaboració 
del Pla d'Actuació del Parc de 
Montjuïc incorporant la mirada dels 
barris del Districte de Sants-Montjuïc i
una mirada global de ciutat.

 Generar un debat ciutadà sobre les 
actuacions o mesures que es 
proposen desenvolupar a la 
muntanya de Montjuïc durant els 
propers anys.

 Prioritzar les propostes d'actuació a 
incorporar al Pla.

 Promoure i assegurar una participació
diversa i inclusiva.

L’àmbit territorial del procés participatiu 
respon a dues escales o mirades:

 Els barris del Districte de Sants-
Montjuïc propers a la Muntanya de 
Montjuïc: Poble-sec (i específicament 
la Satalia), la Font de la Guatlla i la 
Marina (i específicament Can Clos i el 
Polvorí).

 El conjunt de la ciutat de Barcelona ja 
que la muntanya de Montjuïc és un 
emplaçament singular i estratègic per 
a la ciutat pel seu interès natural, pels 
equipaments i instal·lacions que acull i
pel seu simbolisme en l'imaginari 
col·lectiu.

Els treballs de redacció d'aquest Pla 
d'Actuació s'inicien el gener de 2018 amb la 
convocatòria del Consell del parc de Montjuïc, 
l'òrgan de govern del Parc conformat per 100 
integrants, 75 dels quals són operadors i 
entitats vinculades a la muntanya.



En aquest Consell del parc s’acorda organitzar
el procés de redacció en diferents fases: una 
primera fase tècnica de treball intern municipal
(gener a maig), una segona fase de treball 
amb els membres del Consell  del parc de 
Montjuïc (maig a juliol) i finalment el procés 
participatiu obert a la ciutadania (octubre a 
gener).

El gruix de treball es divideix en àmbits 
diferents: Convivència, Ecologia urbana, 
Mobilitat, Cultura, Esports, Lleure i Turisme. 
Aquestes taules de treball no són estanques, 
ja que molts temes són transversals, per això 
en les diferents fases es posen en comú els 
comentaris i idees sorgides.

A més a més, hi ha una línia de treball 
transversal a les anteriors, el Montjuïc inclusiu,
que busca acostar la muntanya a totes les 
persones amb diversitat funcional.

Totes les aportacions recollides en les 
primeres fases han estat analitzades i 
agrupades en 76 propostes d’actuació 
classificades segons idees força. Aquestes 
idees són la base de treball que estructuraran 
el nou Pla d’Actuació i el punt de partida per a 
començar a treballar la fase de participació 
oberta a tota la ciutadania i posteriorment per 
incorporar i prioritzar noves propostes. 

Les línies força són:

1. Un parc per al veïnat i amb 
projecció de ciutat: potenciar 
l'activitat comunitària de Montjuïc.

2. Un parc d'espais diversos: 
recuperació de la muntanya com a 
gran pulmó verd de la ciutat de 
Barcelona.

3. Un parc accessible, optimitzar la 
mobilitat.

4. Un parc protegit, vetllar per la 
seguretat de les persones.

5. Un parc per a tothom: Montjuïc 
inclusiu.

6. La governança, un debat obert.

El procés participatiu del Pla d’Actuació de la 
muntanya de Montjuïc donarà com a resultat 
un seguit d’accions  a realitzar en un present i 
futur proper i també a llarg termini.


