Districte Sants-Montjuïc
Direcció Serveis a les Persones
i al Territori
Creu Coberta, 104
08014 Barcelona
T. 93 2915282

ACTA DEL CONSELL DEL PARC DE LA MUNTANYA DE MONTJUÏC
Data: 30 de gener de 2018, 18,30h
Lloc: Saló de Plens de la seu del Districte (C. Creu Coberta, 104)
Persones assistents
Regidora del Dte. (presidenta del Consell), Laura Pérez
Representant Barcelona en Comú, Xavier Farré
Representant Grup Municipal Demòcrata (PDCAT), Sergi Sarri
Representant Ciutadans, David Labrador
Representant Esquerra Republicana, Jordi Fexas
Representant Partit Socialistes de Catalunya, Albert Deusedes
Representant Partit Popular, José Antonio Calleja
Gerent Dte. Sants-Montjuïc, Francesc Jiménez
Representant designat Ecologia Urbana (abans Hàbitat Urbà), Manel Valdés
Representant designat Institut Barcelona Esports (IBE), Francesc Terrón i Eulàlia Dordal
Representant designat Institut de Cultura (ICUB), Valentí Oviedo i Carles Vicente
Representant designat Consorci Educació de Barcelona (CEB), Clara Balaguer
Representant designat Barcelona Serveis Municipals (BSM), Ricard Barrera (Parc Montjuïc)
Intendent Guàrdia Urbana del Dte. Sants-Montjuïc, José Angel Burrel
Responsable Parc Montjuïc (secretari Consell), Xavier Martín
Direcció Serveis a les Persones i Territoris, Maria Rengel
Tècnic de barri del Dte. Sants-Montjuïc, Josep Cuadras
Representant designat Model Urbà, Mercè Llopis
Representant designat Direcció de Turisme de Barcelona, Albert Arias
Representant designat Democràcia Activa i Descentralització, Gerard Lillo
Representant designat Cementiris de Barcelona, Jaume Carreras i Carol Rodríguez
Representant designat Autoritat Portuària, Pedro Arellano i Francesc Bueza
Representant designat AAVV Font de la Guatlla, Lluis Maté i Julià Bort
Representant designat Unió d´Associacions de Veïns del Poble-sec, Sergi Gàzquez
Representant designat Coord. Entitats Poble-sec, Antoni Reig i Enric Francès
Representant designat Coordinadora AAVV la Marina, Pedro Valverde
Representant designat Salvem el Turó, Alejandro Casero
Representant designat Poble Espanyol, Anton Vidal i Salvador Roun
Representant designat Museu Nacional Art Catalunya (MNAC), Elisabet Pueyo
Representant designat Caixa Fòrum, Hernan Crespo
Representant designat Jardí Botànic-Museu Ciències Naturals, Jaume Pàmies
Representant designat Fundació Joan Miró, Dolors Ricart
Representant designat Institut del Teatre, Rosa Mª Canals
Representant designat Mercat de les Flors, Feliu Batlló
Representant designat Teatre Lliure, Clara Rodríguez
Representant designat Fundació Mies Van der Rohe, Ana Ramos i Victor Sanchez
Representant designat Fundació Barcelona Olímpica, Vàngelis Villar
Representant designat Institut Cartogràfic de Catalunya, Ignasi Santiveri
Representant designat Castell de Montjuïc, Axel González Santiago
Representant Associació Guies Turístics Catalunya (AGUICAT), Begoña Blanco
Representants Guies Turístics (APIT), Maria Paz Alonso i Maria José Antó
Representant Centre de Dia i Residència Tres Pins, Raúl Alcazar i Joaquim Claver
Representant INEFC, Josep Maria Redondo
Representant Escola Pau Vila, Meritxell Joan
Representant Escola Bressol el Niu, Charo Igea
Representant Escola Bosc de Montjuïc, Isabel Gómez
Representant Escola Poble-sec, Isabel Costa
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Representant Federació Catalana Tir amb Arc, Lluís Sabater
Representant Piscines Bernat Picornell-Montjuïc, David Paredes i Jordi Cabanes
Representant Pistes Municipals Tennis Montjuïc, Enric Cañas i Antoni Vallecillo
Representant Camp Municipal Rugbi La Foixarda, Romà Rahola
Representant Estadi Municipal d´Atletisme Joan Serrahima / Agility, Ester Rodríguez
Representant Fossar Municipal Tir amb Arc (president Arc Montjuïc), Jordi Falgueras
Representant Tir Esportiu Barcelona, Julián García
Representant Llop Esports, Jordi Pedró Noguera
Número d’assistents: 67
Ordre del dia
1. Aprovació acta sessió anterior.
2. Incorporació de nous membres del Consell.
3. Antecedents modificació PGM 2014 i del Consell del Parc de la muntanya de Montjuïc.
4. Nou Pla d’Actuació de la muntanya de Montjuïc: calendari, metodologia de treball i
procés participatiu.
5. Torn de paraules.
1. Aprovació acta sessió anterior.
Laura Pérez, Regidora del Districte, dóna la benvinguda a les persones assistents i els agraeix
la presència. Es presenta a Xavier Martín, secretari del Consell del Parc Montjuïc, i aquest
emplaça el torn obert de paraules per esmenes de l’acta del consell anterior, però sense cap
comentari per part dels assistents es dóna per aprovada.

2. Incorporació de nous membres del Consell.
Xavier Martín, postula l’interès del Districte en ampliar la representació de la muntanya de
Montjuïc afegint sectors que fins ara no havien tingut representació com per exemple les
AMPAS o els equipaments esportius. Tot seguit, procedeix a la lectura dels nous representants
(no inclosos al reglament aprovat l´any 2014) i, amb l’autorització de la Regidora, tal i com
estableix l´article 5 del reglament del Consell, informa que entraran a formar part del Consell
del Parc de Montjuïc. També demana que hi hagi un únic representant per cada entitat o
organització i informa que per a qualsevol qüestió o modificació se li pot enviar un correu
electrònic a xmartinmasip@bcn.cat. En relació al nombre d’entitats vinculades al projecte,
comenta la possibilitat d’augmentar-les a petició dels interessats/des.
PROPOSTA DE NOUS MEMBRES DEL CONSELL :
Responsable Parc Montjuïc (Dte. Sants-Montjuïc) secretari Consell
Direcció Serveis a les Persones i Territoris
Representant Model Urbà
Representant Institut Municipal persones amb Discapacitat (IMD)
Representant Direcció de Turisme de Barcelona
Representant Democràcia Activa i Descentralització
Representant Coordinadora AAVV la Marina
Representant altres AAVV fora Parc (incorporació fases posteriors)
Representant Salvem el Turó
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Representant Comunitat Jueva Barcelona (incorporació fases posteriors)
Representants entitats mediambientals : Amics Jardí Botànic
Representant BSM (anella)
Representant Fundació Mies Van der Rohe
Representant Museu Arqueològic (Generalitat)
Representant Museu Etnològic (Ajuntament)
Representant Fundació Barcelona Olímpica
Representant Institut Cartogràfic de Catalunya
Representant Castell de Montjuïc
Representant Associació Guies Turístics Catalunya (AGUICAT)
Representants Guies Turístics (APIT)
Representant Fundació ASPACE (Centre formatiu i Residència)
Representant Centre de Dia i Residència Tres Pins
Representant INEFC
Representant Escola Bressol Forestier
Representat Institut Rubió Tudorí (Escola de Jardineria)
Representant Escola La Muntanyeta
Representant INS XXV Olimpíada
Representant Escola Bressol Bellmunt
Representant Escola Pau Vila
Representant Escola Polvorí
Representant Escola Can Clos / Bressol el Niu
Representant Escola Municipal Tres Pins
Representant Escola Bosc de Montjuïc + INS Bosc
Representant Escola Bressol NIC
Representant Escola Mossèn Cinto Verdaguer
Representant Escola Poble-sec
Representants de les AMPA de les escoles : Bosc, Tres Pins
Representant Taula d´Hotels i Comerciants (incorporació fases posteriors)
Restaurants i Guinguetes (incorporació fases posteriors)
Representant Club Natació Montjuïc
Representant Federació Catalana Tir amb Arc
Representant Piscines Bernat Picornell-Montjuïc
Representant Complex Esportiu Pau Negre-Parc del Migdia
Representant Pistes Municipals Aeromodelisme de Montjuïc
Representant Pistes Municipals Tennis Montjuïc
Representant Camp Municipal Rugbi La Foixarda
Representant Centre Municipal Escalada La Foixarda
Representant Centre Municipal de Beisbol Carlos Pérez de Rozas
Representant Camp Municipal de Softbol
Representant Escola Municipal Hípica La Foixarda
Representant Estadi Municipal d´Atletisme Joan Serrahima / Agility
Representant Camp Municipal de Futbol La Satalia, Camp Municipal de Futbol Iberia / La
Bàscula, (tots representants per Llop Esports)
Finalment es donen per incorporats/des en el Consell i es comenta l’existència de la figura del
Vicepresident/a en el reglament. Explica que si alguna entitat vol exercir aquest càrrec,
actualment desocupat, pot presentar la seva candidatura i s´aprovaria al proper Consell (en el
cas de més d´una candidatura es procediria a fer votació per a la seva elecció).
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3. Antecedents modificació PGM 2014 i del Consell del Parc de la muntanya de
Montjuïc.
Laura Pérez, explica que aquest és un espai per debatre el futur de la muntanya de Montjuïc,
entenent-la com un espai clau i necessari per la ciutat. També comenta el caràcter estratègic i
la complexitat específica de la muntanya a causa de la diversitat d’activitats que hi cohabiten.
Postula la importància que totes les persones assistents tinguin veu en l’elaboració del pla, ja
que aquest ha de representar la diversitat dels actors participants. Afegeix que busquen un pla
d’utilitat que constitueixi el màxim consens possible. Finalment procedeix a l’explicació dels
antecedents generals que donen suport a l’activitat que es realitzarà avui.
L’any 2006 es va iniciar el procés de transformació de la muntanya amb el propòsit de millorar
l’accessibilitat i la imatge turística. Destaca la remodelació del telefèric i els nous Jardins de la
Primavera.
L’any 2008 es va portar a terme el procés participatiu on més de 120 entitats i institucions de la
ciutat van participar-hi seguint diferents línies temàtiques.
L’any 2010, a partir d’aquest procés participatiu, es van presentar les bases per l’actuació de la
muntanya corresponent a un document on es fixaven alguns dels punts clau en relació a l’ús de
la muntanya. Finalment, es presenten les línies estratègiques i s’aprova el PGM l’any 2014.
D’aquesta manera, postula la necessitat d’avançar tenint en compte el treball previ esmentat.
Francesc Jiménez, gerent del Districte de Sants-Montjuïc, comenta les aportacions generals
que es van portar a terme en la modificació del pla general del 2014. Aquest estableix un règim
urbanístic pel Parc de Montjuïc, definit com a parc equipat amb diferents tipologies
d’equipament: assistencial, administratiu, cultural, docent, esportiu, serveis de transport i
tècnics. La clau urbanística delimita el parc de Montjuïc amb quatre subsistemes diferents.
1- Parc clàssic: ús bàsicament cultural, té grans edificis vinculats a jardins protegits.
2- Parc transformat: Correspon a la urbanització dels anys 60 i 90. Nou jardí botànic.
3- Parc esportiu: Correspon a la vessant que mira el barri de la Marina. Comenta que
es va realitzar un esforç de reorganització amb els Jocs Olímpics de l’any 1992 i
explica que és la zona on es concentren els esdeveniments de la ciutat.
4- Parc interès natural: aquesta és la zona menys intervinguda. Té una sola edificació,
el Castell de Montjuïc.
La modificació de pla general va identificar espais lliures i ares d’interès natural del parc amb el
propòsit d'habilitar el creixement dels equipaments. És a dir, es regula la tipologia d’usos en
equipaments i espais lliures. També es regulen els usos principals, els complementaris,
distingint entre permanents, eventuals i extraordinaris. Explica que es consoliden els
equipaments i es limita el creixement d’aquests. Informa que des del portal d’urbanisme de la
Generalitat es pot observar els usos principals, els usos complementaris i els instruments per
modificar-los en cada un dels equipaments existents. Finalment reconeix urbanísticament el
barri de la Satalia, modificant la seva qualificació urbanística d’acord amb la llei.
A continuació presenta l’avaluació de la mobilitat amb els següents objectius concrets: reduir
els aparcaments i l’ús del vehicle privat; evitar la seva utilització com a drecera; reduir els
tancaments de l’Avinguda Maria Cristina; crear i senyalitzar millor l’espai; millorar el transport
públic; millorar l’accés del veïnat a la muntanya; creació d’aparcament perifèric pels grans
esdeveniments, etc.
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4. Nou Pla d’Actuació de la muntanya de Montjuïc: calendari, metodologia de treball
i procés participatiu.
Xavier Martín, comenta la realització de quatre blocs temàtics pel pla d’actuació del Parc de la
muntanya de Montjuïc.
1. Ecologia urbana: Manteniment, afectacions urbanístiques, noves propostes de verd
urbà, nous equipaments, trasllat d’equipaments existents (PGM), protecció patrimoni
catalogat.
2. Mobilitat: Millores en l’accessibilitat: impuls transport públic, Bicing, anàlisi de la zona
d’aparcament, millora de senyalització.
3. Convivència: Relacions veïnals, mecanismes d’informació (mapa i web) i participació,
mesures de prevenció i seguretat, limitació d’activitats a la muntanya.
4. Cultura, esports, lleure i turisme: Gestió d’espais de màxima afluència, itineraris
turístics, mapa i web informativa, muntanya de Montjuïc, coordinació d’activitats i
operadors, dinamització de projectes comuns.
Tot i això, comenta la interconnectivitat dels diferents blocs i explica que, tot i que inicialment es
pretén treballar de forma independent, en un futur s’acabaran unint donant una visió de conjunt.
També comenta la voluntat de crear un Parc de Montjuïc inclusiu, és a dir, on les persones amb
discapacitat puguin gaudir de la muntanya i de les activitats pròpies d’aquesta.
Finalment explica la divisió de l’elaboració del Pla de la muntanya de Montjuïc en quatre fases:
Gener-Abril 2018: Determinació dels objectius dels grups de treball temàtics, amb reunions
només amb els tècnics municipals, amb l’objectiu de determinar les àrees i els actors implicats
i observar les línies en les quals han de treballar per articular el pla de treball esmentat
anteriorment. A més, informa que s’està portant a terme la renovació de les dades del Parc de
Montjuïc de què disposen actualment. Finalment, comenta el propòsit de realitzar un document
manejable i fàcil d’explicar que sintetitzi els punts claus del PGM 2014 com a punt de partida .
Abril-Juliol 2018: Incorporació dels operadors culturals, esportius, educatius i AAVV als grups
de treball. Informa que les persones interessades en participar-hi han d’enviar un correu
electrònic a la adreça d’en Xavier Martín, xmartinmasip@bcn.cat, juntament amb el nom de
l’entitat que representen. Afegeix que aquesta fase només està oberta als membres del Consell
de Parc de Montjuic i defineix els grups de treball amb un màxim de 20 persones per grup.
Setembre 2018: Síntesi. Es pretén aplegar els quatre grups temàtics que anteriorment han
estat treballant individualment amb la finalitat de trobar les connexions entre ells.
Octubre-desembre 2018. Procés de participació oberta a la ciutadania. Defineix dues formes
d’interacció amb la ciutadania. La primera es porta a terme mitjançant la plataforma web
Barcelona Decidim on el veïnat podrà realitzar les diferents aportacions i la segona consisteix
en exposar el projecte en els diferents Consells de Barri i altres espais o marcs de treball a
definir. Finalment comenta el propòsit d’acabar l’any amb un document validat de la muntanya i
amb l’articulació d’un conjunt de mesures pressupostades i valorades que es puguin incloure i
executar en el proper mandat.
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5. Torn de paraules
Laura Pérez, comenta la dificultat del procés degut el gran nombre d’actors i temàtiques
involucrades. Demana que les intervencions es centrin en la proposta de treball.

Comentari / Pregunta

Resposta

Lluís Maté, Associació de veïns i veïnes de
Font de la Guatlla, comenta la dificultat per
establir una resposta immediata degut a la
complexitat i a la implicació futura de la
qüestió. Creu que l’opinió del projecte s’ha
de donar després d’estudiar la situació amb
deteniment.

Laura Pérez comenta que el veïnat, a partir
del mes d’Abril, també tindrà el seu espai
per poder realitzar les seves aportacions
envers el projecte. Explica que en Xavier
Martín és la persona de referència i
comenta la seva predisposició per millorar
la proposta plantejada avui.

Una representat de Guies Turístics,
comenta l’absència d’entitats relacionades
amb el turisme en el Consell i fa referència
a les problemàtiques existents a la
muntanya relacionades amb la mobilitat
turística. Creu que entitats com agències
d´autocars o viatges també haurien de
poder assistir en el Consell i demana que
es tingui més en compte la mobilitat i el
turisme

Laura Pérez dóna la paraula al responsable
de Pla Estratègic de Turisme de Barcelona,
Albert Arias, comenta la possibilitat
d’incorporar algun d´aquest agents també
d´acord amb el Consell de Turisme Ciutat.
Es farà una proposta de representants del
sector per incorporar-los al Consell del Parc
Montjuïc.

Sergi Gàzquez, Unió d´Associacions de
veïns i veïnes de Poble-Sec, fa referència a
la necessitat d´incorporar als organitzadors
dels grans actes que tenen impacte a la
muntanya i gestionar-los de forma millor
conjuntament.
Ester Rodríguez, direcció Estadi Serrahima,
comenta que s´han posat zones blaves de
bus, s’estan reduint els cotxes privats a la
muntanya, però no s’està millorant el
transport públic. Aquest últim, disposa
d’una franges horàries que no beneficien
les instal·lacions i el veïnat de la muntanya.

Laura Pérez, comenta la possibilitat de
treballar aquesta qüestió concreta en el
grup de treball de mobilitat.
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Jaume Pàmies, representant del Jardí
Botànic, comenta la problemàtica de les
activitats esportives a la via pública, ja que
bloquegen el transport públic i l’accés de
les persones visitants el Jardí Botànic. La
programació de les activitats festives en el
Jardí Botànic es realitzen amb una
antelació de 6 mesos i explica que, tot i
consultar-ho amb BSM, s´han produït
coincidències d´actes pel mateix dia.

Laura Pérez, respon que les activitats
esportives tenen una planificació prèvia
d’un any però defineix com a problema a
resoldre el cóm es comparteix la informació
i que hi ha la necessitat d´una agenda
comuna per operadors i veïns/es de la
muntanya.

Pedro Valverde, representant entitats de la
Marina, comenta que el veïnat de la
Muntanya de Montjuic, especialment
Polvorí i Can Clos, es veu perjudicada
durant
els
grans
esdeveniments,
concretament fa referència a la mobilitat i a
la maca d’aparcament. Demana una
solució.
Lluis Maté incideix també en els problemes
de col·lapse de la muntanya i la necessitat
de col·laboració entre els operadors de
grans esdeveniments i les associacions
veïnals per evitar conflictes.

Laura Pérez comenta que estan oberts a qualsevol proposta i agraeix l’interès i la presència de
totes les persones participants.
Sense més comentaris es dóna per finalitzada la sessió.
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