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ACTA DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL PARC DE LA MUNTANYA DE MONTJUÏC 

 
Data: 15 de gener de 2020 
Lloc: Sala Cadires Vermelles de la seu del Districte (C. Creu Coberta, 104) 
 
Persones assistents: 23 
 
Representant Grup Municipal Barcelona en Comú, Xavier Farré 
Representant Grup Municipal Partit Socialistes de Catalunya, Albert Deusedes 
Representants Grup Municipal Partit Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Joaquim Pérez, Lourdes                
Vidrier, Lingling Masferrer  
Representant Grup Municipal JuntsxCat, Georgina Lázaro 
Representant Grup Municipal Ciutadans, David Labrador 
Representant Grup Municipal Barcelona pel Canvi, Alba Gómez 
Gerent Dte. Sants-Montjuïc, Sonia Frias 
Responsable Parc Montjuïc (Dte. Sants-Montjuïc) secretari Consell, Xavier Martín 
Representant designat AVV Font de la Guatlla, Julià Bort 
Representant designat Unió Entitats la Marina, Alfons Barrios 
Representant designat AVV Polvorí i Coordinadora AVV La Marina, Juan Antonio Reyes 
Representant designat Museu Nacional Art Catalunya (MNAC), Victor Magrans 
Representant designat Fundació Joan Miró, Jaume Freixa  
Representant designat Fundació Mies Van der Rohe, Ana Ramos  
Representant designat Jardí Botànic de Barcelona, Josep Montserrat 
Representant designat Centre de Dia – Residencia 3 Pins, Ana Alcaraz 
Representant designat AFA escola Pau Vila, Elisabet Joaniquet 
Representant designat AMPA escola la Muntanyeta, Elena Sánchez 
Representant designat Fossar Municipal Tir amb Arc (president Arc Montjuïc), Jordi Falgueras 
Representant designat Piscines Bernat Picornell-Montjuïc, David Paredes 
Representant designat Camp Municipal Rugbi La Foixarda, Hugo Fernández  
 

 

Ordre del dia: 
 

 1. Constitució de la comissió permanent : designació de membres i funcions  

 2. Informacions de Governança del Parc Montjuïc 

 3. Presentació de les prioritats del Pla Actuació Parc Montjuïc : línies d´actuació i projectes a 
desenvolupar. 

 4. Propostes de grups de treball           

 5. Torn de paraules 
 
 

 
 1. Aprovació Constitució de la comissió permanent : designació de membres i funcions  

La gerent del Dte., Sonia Frias,  dona la benvinguda als assistents i es fa roda de presentacions. Els 
membres inicials de la Comissió són els que es recullen en la relació de persones assistents de l´acta 
(també en formen part Sergi Gazquez – Unió d´AVV Poble-sec i Marta Torres –direcció escola Polvorí, que 
avui no han pogut assistir)  i les funcions queden recollides en el document adjunt de la Governança.  
 

 2. Informacions de Governança del Parc Montjuïc 

La gerent del Districte, informa del plantejament inicial de Governança per la muntanya, diferenciant entre 
l´àmbit participatiu del veïnat i operadors i l´àmbit tècnic de gestió  (veure també document adjunt) 

 

 



 
Gerència Districte Sants-Montjuïc 
Pla Actuació Parc Montjuïc 
 
Creu Coberta, 104  
08014 Barcelona  
T. 93 291 63 36 

  2 de 3 

 3. Presentació de les prioritats del Pla Actuació Parc Montjuïc : línies d´actuació i projectes a 
desenvolupar. 

El responsable del Pla d´Actuació, Xavier Martín, informa dels projectes prioritaris a desenvolupar al llarg de 
l´actual mandat (veure document adjunt). No està inclòs al quadre però es parla de crear també 
l´Observatori de dades de la muntanya de Montjuïc. Aquesta és la proposta inicial de projectes, però poden 
haver-hi canvis en funció de la construcció definitiva del Pla d´Actuació de Districte, Pla d´Actuació 
Municipal  i Pla d´Inversió Municipal. En les poperes reunions de la Permanent s´anirà informant de 
l´evolució d´aquests projectes, si hi ha modificacions en el llistat, i també serà un òrgan participatiu de 
seguiment i control del Pla d´Actuació del Parc Montjuïc.  
 

 4. Propostes de grups de treball      

En relació al punt anterior i per desenvolupar correctament les línies d´actuació i projectes del Pla s´acorda 
establir els següents grups de treball inicials : 

 - GT Escoles de la muntanya de Montjuïc, per desenvolupar prioritàriament accions de millora dels 
entorns escolars. 

 - GT Operadors culturals de la muntanya de Montjuïc, per definir les prioritats d´intervenció  per 
l´impuls de l´activitat cultural de la muntanya. 

Altres temes a impulsar a mig termini : web de la muntanya, camins històrics, senyalització seran tractats en 
sessions de treball monogràfiques. 

      

 5. Torn de paraules 

La gerent convida als assistents a fer una roda d´intervencions:  
 
 

Comentari/ Pregunta Resposta 

Representant Unió Entitats la Marina, Alfons 
Barrios comenta que cal posar l´accent en els 
problemes de seguretat que tenen implicacions 
en els àmbits : cívic-social, cultural, esportiu i 
escolar de les activitats de la muntanya.  
La percepció de manca d´efectius policials i el 
suport a aquests comentaris és compartit per 
altres representants de la taula (la Fundació 
Miró, AVV Font de la Guatlla, Coordinadora AVV 
la Marina i Mies Van der Rohe que també 
comenta el tema del vandalisme) 

La gerent del Dte., Sonia Frias és conscient de 
les limitacions del recursos policials però cal 
buscar la seva optimització. Es dediquen molts 
recursos en hores de servei a Montjuïc però 
potser més en mobilitat i caldrà apuntar més cap 
a la seguretat.  
El conseller tècnic del Dte., Xavier Ferré també 
diu que quan hi ha coincidència de trucades, els 
serveis de guàrdia urbana prioritzen les 
situacions d´urgència respecte de les de 
vandalisme. 

Representant AFA Pau Vila, Elisabet Joaniquet 
pregunta si el grup escoles serà obert a totes les 
escoles de la muntanya, a banda dels membres 
de la permanent. També comenta que cal tenir 
en compte la demanda de l´escola Jacint 
Verdaguer en relació a propostes de la 
pacificació de trànsit. 

La gerent del Dte. comenta que els grups de 
treball seran oberts a totes les escoles de la 
muntanya (també les limítrofs). El  principal 
tema a tractar seran les propostes de millora 
dels camins escolars. 

Representant Fundació Mies Van der Rohe, Ana 
Ramos comenta que el Pla d´Actuació Montjuïc 
és una gran oportunitat per impulsar solucions a 
les  mancances de la muntanya i la Permanent 
també pot ser un òrgan de pressió per obtenir 
més recursos. 

El responsable del Pla d´Actuació, Xavier Martín 
comenta que i en aquest sentit la Permanent 
ens ha d´ajudar a impulsar la recerca de 
recursos. També el grup de treball de Cultura ha 
d´impulsar mesures de promoció cultural de la 
muntanya.  
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Representant Coordinadora AVV La Marina, 
Juan Antonio Reyes comenta que en els 
projectes futurs caldrà veure quines propostes de 
gestió hi ha per equipaments com el Polvorí, el 
Teatre de los Sentidos i el camp de futbol del 
Julià de Campmany.  

Queda recollit al Pla d´Actuació al punt de 
redefinir usos d´alguns equipaments. 

Representant Fossar Municipal Tir amb Arc 
Montjuïc,  Jordi Falgueras proposa també la 
creació del grup de treball d´esports, amb els 
gestors de les instal·lacions esportives de la 
muntanya. 

Serà un tema a valorar. 

Representant Centre de Dia – Residencia 3 Pins, 
Ana Alcaraz comenta la necessitat de la millora 
de les voreres i dels recorreguts accessibles. 

Queda recollit al Pla d´Actuació al punt de fer 
una auditoria de recorreguts accessibles. 

Representant Museu Nacional Art Catalunya 
(MNAC), Victor Magrans comenta també 
l´oportunitat del Pla d´Actuació amb l´horitzó del 
centenari de l´Exposició Universal i posa l´accent 
en la mobilitat de Montjuïc i la necessitat de 
pressionar a TMB per a millorar el transport 
públic. 
També la Fundació Miró recolza el tema de la 
millora de la mobilitat i està d´acord amb la 
proposta de moure la data de manteniment del 
funicular i destaca la seva dependència d´aquest 
mitjà de transport. 

L´horitzó del Pla d´Actuació 2019-2029 es fa 
coincidir precisament amb l’aniversari de 
l´Exposició Universal. 
 
 
 
 
La millora del transport públic queda recollit al 
Pla d´Actuació al punt de mobilitat. 
 

Representant AVV Font de la Guatlla, Julià Bort, 
a banda dels temes de seguretat ja comentats 
recorda els problemes del veïnat de Font de la 
Guatlla amb Poble Espanyol per incivisme i soroll 
de les activitats 

La gerent del Dte. comenta que un cop 
gestionat per part de llicències  el límit del 
nombre d´activitats extraordinàries del Poble 
Espanyol i implementades les millores de 
control de so, ara el següent pas és veure com 
es pot millora la gestió de les externalitats 
d´algunes activitats com és el cas de les 
discoteques.   

Representant Jardí Botànic de Barcelona, Josep 
Montserrat, apunta com a possible ubicació del 
Centre d´Interpretació l´espai de l´antic Institut 
Botànic. També expressa que ja ha participat a 3 
processos participatius i que hi ha molts temes 
que fa anys que es comenten sense  solució: 
més lavabos, millora dels camins (voreres 
impracticables), millora de la freqüència del 
transport públic, etc  

El responsable del Pla d´Actuació, Xavier Martín 
comenta que el Centre d´Interpretació també es 
podria ubicar al Castell o al Far però 
s´estudiaran les opcions i la gerent del Dte. creu 
que també cal definir els continguts d´aquest 
futur equipament. 
Els altres temes comentat ja queden recollits al 
Pla. 

Representant Grup Municipal Partit Esquerra 
Republicana de Catalunya, Josep Joaquim Pérez 
pregunta pel calendari dels projectes comentats 

La gerent del Dte. confirma que tot són 
propostes per aquest mandat, en properes 
reunions de la Permanent s´anirà informant dels 
canvis que es puguin produir. 

 
 
 
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la reunió. 


