Darrera actualització febrer 2020

Idea força

Línia de treball
Generar i enfortir els vincles entre la

Millorar la comunicació de la muntanya:
1. Un Parc pel veïnat i amb
projecció de ciutat

Ordenar i racionalitzar l'oferta de la

Projecte / Actuació

Responsable tècnic
BSM

Pla Estratègic Anella Montjuïc
Reforçar la programació d´activitats compartides entre els equipaments culturals i estudi de
ICUB
possible integració a reducció de tarifes en Gaudir MES o altres formats
Estudiar un sistema de descomptes i promoció de les insta·lacions esportives de Montjuïc
IBE
pels veïnat i comerciants dels barris limitrofs
Dte - IMEB
Obrir un pati obert a Montjuïc
Comunicació Dte - BSM
Web de Montjuïc
Agenda de programació interna dels operadors
BSM
Creació de l´Obesrvatori de dades de la muntanya
Oficina Municipal de dades
Manteniment : millora de la recollida d’informació automatitzada i geolocalitzada (BSMManteniment i obres del Dte - Comunicació Dte - BSM
Dte-IRIS)
Taula de Llicències del Dte
Limitació de nombre d’actes i reducció dels impactes en els barris propers
Gerència Dte - ICUB
Reducció progressiva del nombre de concerts del Brunch in the Park
Gerencia Dte - Ecologia Urbana - Fira
Reducció progressiva actes Maria Cristina (inclosos actes de Fira)
Control d´actes extraordinaris Poble Espanyol i externalitat de les activitats (discoteques)
Taula de Llicències del Dte

Generar una estratègia d'ús eficient dels

Elaboració de propostes d'eficiència energètica a Montjuïc
Ecologia Urbana : Agència Energia - Cicle de l´Aigua
Dte - Ecologia Urbana
Implementació del mapa del soroll i definir límits de l'impacte acústic per zones
Ecologia Urbana : Neteja
Pla Residus. Recollida selectiva a Montjuïc
Endreçar i millorar els elements de la via
Estratègia comú dels elements d'urbanització : lavabos, papereres, zones esbarjo infantil i
Direcció Manteniment i Obres Dte
pública
familiar (picnics), amb criteris de gènere i ciutat jugable
Direcció Manteniment i Obres Dte
Auditoria de senyalística i noves propostes de senyalització
2. Un Parc d'espais diversos:
Dte - Ecologia Urbana
Estratègia comú d’elements d’enllumenat i definició de camins segurs
millorar l'espai públic,
Desenvolupar una estratègia de catalogació, Estratègies de prevenció, detecció, tractament i manteniment del patrimoni natural.
Ecologia Urbana: Medi Ambient
fomentar els elements
recuperació i manteniment del patrimoni
Desenvolupament del Pla Clima
patrimonials i redefinir els
Estratègies de prevenció, detecció, tractament i manteniment del patrimoni natural. Risc
Dte - Ecologia Urbana : Parcs i Jardins - BCASA usos dels equipaments
d’esllavissades
Estructures Vials
Dte - IMPU
Recuperació de camins històrics. Estudi i identificació de traçats a recuperar
Estratègies de prevenció, detecció, tractament i manteniment del patrimoni arquitectònic,
Dte - Ecologia Urbana: Parcs i Jardins - BCASA de les fonts i jardiner (Jardins Històrics)
Patrimoni - ICUB (Memòria Històrica)
Dte - ICUB - Medi Ambient - Turisme
Planificar la gestió i usos dels equipaments Estudi de viabilitat i ubicació del Centre d´Interpretació de la muntanya
Promoció i impuls d'equipaments transformats (Espai Esportiu Julià de Campmany, Viver 3
Dte - IBE - Parcs i Jardins
Pins, Rubió Tudorí))
Treballar pel foment d'una mobilitat
Propostes de millores de la xarxa de transport públic existent (bus elèctric, bus a demanda,
Dte - Ecologia Urbana Mobilitat - TMB
sostenible al Parc
més frequència, connexió entre barris). Pla de Mobilitat
Dte - Ecologia Urbana Mobilitat - TMB
Estudiar viabilitat d´integrar tarifa del telefèric a T Mobilitat
Dte - Ecologia Urbana Mobilitat - TMB
Pacte amb TMB per dur a terme el manteniment del funicular fora de calendari escolar
Impuls de la mobilitat en bicicleta : estudi carrils bici i estacions de servei
Dte - Ecologia Urbana Mobilitat
3. Un Parc accessible:
Dte-Ecologia Urbana
Millorar permeabilitat de pas per equipaments (Viver 3 Pins i Jardí Botànic)
optimitzar la mobilitat
Millora dels entorns escolars : estat dels camins, il·luminació, gestió de la massa forestal,
Consorci Educació - Manteniment i obres Dte- altres
neteja
serveis
Revisió Pla d’aparcaments HUB a la muntanya (MNAC, Mirador de l´Alcalde. Font Màgica)
Dte - Ecologia Urbana Mobilitat - BSM
Definir i regular els espais d'aparcament

4. Un Parc protegit: vetllar
per la seguretat de les
persones

5. Un parc per a tothom:
Montjuïc inclusiu

Impulsar una estratègia de prevenció i

Garantir l'accessibilitat al Parc de les
persones amb mobilitat reduïda
Impulsar una oferta d'activitats al Parc que
tingui en compte la diversitat funcional
Treballar per a definir un model de
governança del Parc

6. La governança del Parc

Mapa d´aparcament privat a la muntanya, espais a renaturalitzar
Previsió d'evacuació coordinada de la Muntanya en cas d'emergència
Espais de Gran Afluència (EGA). Protecció i prevenció d'incidències.
Mesures per la prevenció i autoprotecció de robatoris i vandalisme a la muntanya
Detecció i tractament de persones sense sostre
Adequació de les parades de bus per a persones amb mobilitat reduïda
Auditoria dels recorreguts accessibles per a persones amb mobilitat reduïda i elaboració de
propostes de millora
Programes culturals adaptats per a persones amb diversitat funcional
Potenciar les taules de Gestió Estratègica i Tècnica operativa com òrgans de coordinació i
decisó dels projectes d´actuació del Pla d´Actuació del Parc Montjuïc
Mantenir el Consell del Parc com a màxim òrgan de participació d´operadors i veïnat
Desenvolupar la comissió Permanent del Consell com òrgan de control de grups de treball
temàtics o sectorials dins del Consell del Parc
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