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ACTA DEL CONSELL DEL PARC DE LA MUNTANYA DE MONTJUÏC
Data: 21 de gener de 2021
Lloc: Convocatòria reunió virtual plataforma DECIDIM
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consell-parc-montjuic/f/3815/meetings/4076
Persones assistents: 59
Regidor del Districte (president del Consell), Marc Serra
Representant Grup Municipal Barcelona en Comú, Xavier Farré
Representant Grup Municipal Partit Socialistes de Catalunya, Albert Deusedes
Representants Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Joaquim Pérez i
Lourdes Vidrier
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
Direcció Serveis de Llicències i Espai Públic, Miquel Angel Valdueza
Representant Tècnics de barri del Dte. Sants-Montjuïc, María Teresa Esteve
Representant designat Institut de Cultura (ICUB), Carles Vicente
Representant designat Institut Barcelona Esports (IBE), Susanna Closa
Representant designat Direcció de Turisme, Xavier Sunyol
Representant designat Ecologia Urbana i Institut Mun. Parcs i Jardins, Francesc Jiménez
Representant designat Consorci Educació de Barcelona (CEB), Neus Tormo
Representant designat IMD, Guillermo Hurtado
Representant designat Democracia Activa i Descentralització, Gerard Lillo
Representant designat Cementiris de Barcelona, Miquel Trepat
Representant designat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Adela Rubio
Representants designats Autoritat Portuària, Mónica Gutiérrez i Francesc Bonada
Representants designats BSM, Ricard Barrera i Carme Lanuza
Representant designat AVV Font de la Guatlla, Lluís Maté
Representant designat AVV La Satalia, Marc Fonts
Representant designat AVV Can Clos, Rosalía Fernández
Representant designat Coordinadora AVV la Marina, Abdó Florencio
Representant designat Comunitat Jueva Barcelona, Dominique Tomasov
Representants designats Residencia i Centre de Dia 3 Pins, Ana Maria Alcaraz, David López i
Virginia Villanueva
Representant designat PACAME, Jordi Andolz
Representant designat Poble Espanyol, Anton Vidal
Representant designat Associació Comerciants Poble Espanyol, Rodolfo Enrique Brandi
Representant designat Foment Excursionista, Montse Planas
Representant designat Associació Horts Font Trobada, Carol Virginia Fraile
Representant designat Museu Nacional Art Catalunya (MNAC), Víctor Magrans
Representants designats Museu Caixa Fòrum, Lluís Noguera i Eric Rusiñol
Representant designat Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, David Sanchez
Representant designat Institut Botànic, Neus Nualart
Representants designats Jardí Botànic-Museu Ciències Naturals, Anna Omedes i Jaume Pàmies
Representant designat Fundació Barcelona Olímpica (MOE), Vangelis Villar
Representant designat Mercat de les Flors, Feliu Batlló
Representants designats Teatre Lliure, Valeri Viladrich i Violeta Sugranyes
Representant designat Fundació Mies Van der Rohe, Ana Ramos
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Representants designats Casa de la Premsa, Jordi Llavador i Gil Toll
Representant designat Guies Turístics (APIT), Maria Paz Alonso
Representant designat Escola Poble-sec, Isabel Costa
Representant designat de les AMPA de les escoles, Escola Pau Vila, Elisabet Joaniquet
Representant designat Institut de l´Esport de Barcelona, Carles López
Representant designat Fossar Municipal Tir amb Arc (president Arc Montjuïc), Carles Martí
Representant designat Fossar Tir Olímpic, Julian García
Representant designat Piscines Bernat Picornell-Montjuïc, Jordi Cabanes
Introducció inicial del Regidor Marc Serra :
El Regidor dona la benvinguda a tothom, i informa que la sessió serà gravada a la plataforma
Decidim Barcelona. Explica que 2020 ha estat un any en que no hem fet Consell del Parc, però en
que si hem pogut seguir treballant els projectes amb participació virtual a a través de la Permanent
del Parc i els grups de treball (escola i operadors culturals)
Es fa un breu recordatori dels principals fets destacats a Montjuïc, el darrer any 2020 marcat per la
pandèmia de la COVID. Un any complicat que ens ha afectat a nivell personal i també
professional, però que lògicament també ha estat molt complex pels operadors culturals,
esportius, equipaments assistencials/ residencials i escolars, restauradors, comerciants,
concessionaris i el conjunt de serveis del Parc que han tingut que patir les restriccions de la
pandèmia i que per tant cal fer un reconeixement a l´esforç i capacitat d´adaptació de tots els
professionals que treballen al Parc.
En les situacions de crisi sorgeixen noves oportunitats. En el confinament hem descobert la
muntanya sense equipaments, la ciutadania de Barcelona ha redescobert una muntanya per
passejar i fer esport i hi ha hagut un ús molt intensiu, com feia temps que no passava,
especialment els caps de setmana de confinament municipal, i això ha comportat un nou concepte
de treball : la Veïnificació de Montjuïc.
S´han posat en marxa nous projectes : la web del Parc Montjuïc, Montjuïc Parc Cultural i el debat
de la mobilitat en el que avui es presenta una nova proposta.
Vàrem fer l´experiència pilot d´itineraris segurs i el Montjuïc sense cotxes, tancant l´accés
dels vehicles particulars al Parc de Montjuïc durant un parell de mesos, que va ser molt útil en les
primeres fases de confinament però que es va anar readaptant en la mesura que
s´anaven reobrint els equipaments i que calia garantir-ne l´accessibilitat.
Agrair la paciència, l´esforç i col·laboració de tothom per seguir treballant en els projectes.
1- Aprovació de la darrera acta del Consell (17-10-19) Ho presenta el Regidor i la trobeu a
aquest enllaç
https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidimbarcelona/uploads/decidim/attachment/file/7353/Acta_Consell_Parc_Montju%C3%AFc_17_1
0_19.pdf
Queda aprovada sense esmenes.
2- Incorporacions nous membres del Consell : PACAME, Comerciants Poble Espanyol,
Horts de la Font Trobada, Casa de la Premsa, Institut Esportiu de Barcelona, Foment
Excursionista de Barcelona, Comunitat Jueva de Barcelona. El Regidor presenta i dona
benvinguda als nous membres del Consell. Algunes d´aquestes entitats es presentaran breument
al torn de precs i preguntes.
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3- Informació resum de les reunions de la Permanent (15-01-20 i 17-06-20)
Xavier Martín com responsable del Pla d´actuació del Parc informa breument de les reunions de la
Permanent (15-01-20 i 17-06-20)
A la reunió del 15-01-20 es va constituir la Permanent del Parc, amb una representació reduïda
dels representants dels diferents àmbits del Consell, a la primera reunió es va informar del
seguiment dels 44 projectes d´intervenció en execució que podeu trobar recollits a
https://ajbcn-decidim-barcelona.s3.amazonaws.com/decidimbarcelona/uploads/decidim/attachment/file/9421/Projectes_2021.pdf
També es van crear grup de treball d´escoles i grup de treball operadors Culturals que ha
ajudat a desenvolupar el Projecte Montjuïc Parc Cultural (veure punt 4). La coordinació dels
projectes es fa des de la taula tècnica operativa del parc on estan representats els responsables
de projectes de les diferents àrees municipals.
Aquí teniu acta de la reunió :
https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidimbarcelona/uploads/decidim/attachment/file/7381/Acta_200115.pdf
A la reunió del 17-06-20 es van tractar les conseqüències de la pandèmia, el procés de
confinament i desconfinament de Montjuïc i les propostes de Mobilitat i Veïnificació del Parc.
Aquí teniu acta de la reunió :
https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidimbarcelona/uploads/decidim/attachment/file/8618/Acta_170620.pdf
Aquestes actes i reunions, així com els documents adjunts es poden trobar a la web Decidim a
reunions passades
https://www.decidim.barcelona/assemblies/consell-parcmontjuic/f/3815/meetings?filter%5Bsearch_text%5D=&filter%5Bdate%5D=&filter%5Bdate%5
D=past
4- Seguiment principals projectes en execució : Web del Parc, Montjuïc Parc Cultural,
Centre d´Interpretació del Parc, Pla de Mobilitat de Montjuïc i senyalística, Pla de Talussos.
Xavier Martín explica que avui es destaquen només els principals projectes en execució i de la
resta es continuarà fent seguiment des de la Permanent i la Taula Tècnica Operativa.
Web del Parc (informa Xavier Martín) : ja activa però hem de millorar el seu posicionament en
les recerques de Google, elaborarem un banner de la web del Parc que més endavant
demanarem als operadors que l´afegeixin afegeixin a les seves respectives webs.
La web és un gran cercador de les activitats de la muntanya i que enllaça amb la resta de les
webs de tots els operadors del Parc. S´actualitza setmanalment.
http://barcelona.cat/montjuic
https://www.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/parc-montjuic
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Montjuïc Parc Cultural: els operadors Culturals del Parc (teatres. museus), ICUB, Dte., amb
finançament de la Direcció de Turisme, treballen en projectes conjunts per visibilitzar l´activitat
cultural del Parc. Violeta Sugranyes del Teatre Lliure, en representació dels operadors culturals,
explica breument la proposta inicial de la Diada Cultural de Montjuïc, amb rutes, itineraris i
activitats que interconnectaran tots els equipaments culturals del Parc que tenen per objectiu
reivindicar l´activitat cultural de la muntanya. La proposta inicial seria 16-17 d´octubre de 2021 en
funció de l´evolució de la pandèmia (trobareu la presentació en l’enregistrament del vídeo de la
reunió)
PACAME demana tenir en compte les afectacions d´aquests projectes en la vida dels barris i
poder participar del grup de treball per col·laborar-hi.
Centre d´Interpretació del Parc del Castell de Montjuïc: també amb finançament de la Direcció
de Turisme es promourà projectes com el Centre d´interpretació del Parc des del Castell de
Montjuïc. Carles Vicente, ICUB, informa que no serà tant un punt físic d´acollida a visitants sinó un
centre de producció cultural que promourà projectes des del Castell de Montjuïc per fer activitats
divulgatives que donin un millor coneixement del Parc Montjuïc en les seves vessants històriques,
patrimonials, medi ambientals, etc. En concret es treballa en visites guiades tant des del Castell
com amb autoguiatge amb una App que s´està començat a dissenyar. Es preveu portar-les en
marxa cap el juny- estiu. L´altre proposta es fer exposicions més vinculades a la muntanya i barris
de l´entorn, s´està treballant concretament en una exposició dedicada al parc d´atraccions
Montjuïc i que podria veure la llum al setembre.

Pla de Mobilitat de Montjuïc i senyalística (informen Ivan Balmanya de àrea de Mobilitat i
Xavier Martín) : Ivan Balmanya de l´àrea de Mobilitat presenta una primera proposta del Pla de
Mobilitat del Parc. Al llarg de l´any està previst posar en marxa els 4 bypassos de vehicles a
Montjuïc per pas exclusiu bus-taxi-bicicletes (Jocs del 92, avinguda Miramar, Pg. Olímpic i Segura,
en aquest darrer també podran passar vehicles de veïns). Amb aquesta mesura es vol reduir la
mobilitat amb vehicle privat al Parc i que es deixi d´utilitzar com a drecera per accedir al centre
ciutat (es calcula que uns 1.000 vehicles, un 30 % de la mobilitat total actual del Parc, està
utilitzant els vials del Parc com a pas sense ser el seu destí). Igualment es podrà accedir amb
vehicle privat a tots els equipaments del Parc i els seus aparcaments, tot i que potser caldrà donar
més volta. Al carrer Segura hi haurà excepcions de pas pel veïnat (trobareu la presentació en
l’enregistrament del vídeo de la reunió).
També s´explica com a millores previstes de transport públic que el 150 no tingui parada final al
Castell i que tingui recorregut circular amb origen i final a Plaça Espanya. També hi hauria nova
parada a Can Valero per facilitar accés a cota més alta del Jardí Botànic.
Xavier Martín explica que també s´han fet els projectes d´actualització de senyalística de vianants
i vehicles que es preveu implementar a finals de 2021.
En aquest punt el Regidor obre torn d´intervencions respecte d´aquest tema :
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Comentari/ Pregunta

Resposta

Carles Martí, Tir amb Arc Montjuïc, pregunta
per l’accessibilitat al camp de Tir i si canviarà
amb el nou Pla de Mobilitat.

Està garantit accés amb vehicle privat a tots els
equipaments, en el cas dels arquers no hi
haurà cap afectació ni canvi respecte de la
situació actual.

Jordi Cabanes, Piscines Picornell-Montjuïc,
dubtes per acreditacions a usuaris esportius a
les instal•lacions.

Tampoc en el cas de Picornell ha d´haver cap
problema, ni caldrà acreditació. Cal identificar
els recorreguts per arribar a cada equipament i
explicar-ho be als usuaris per tal de sortejar els
by-passos de restricció de pas.

Jordi Andolz, PACAME, pregunta quins són els
vehicles autoritzats, podran passar els veïns
dels barris limítrofs i que passarà quan hi hagi
grans esdeveniments amb gran mobilitat al
Parc ?

De moment, només està prevista
l´excepcionalitat de pas pel veïnat del Polvorí i
que caldrà acreditar amb full de padró. Els de
Can Clos no els hi afecta el bypass, l´accés al
barri està abans. Es poden estudiar altres
mecanismes d´acreditació.
Quan hi hagi grans esdeveniments els bypassos poden quedar sense efecte i obrir la
mobilitat total quan sigui necessari. Es un tema
a valorar i analitzar amb Guàrdia Urbana i
BSM.

Abdó Florencio, Coordinadora La Marina,
pregunta per les acreditacions per veïns i
afectacions als veïns de Can Clos.
Lluís Maté, AVV Font de la Guatlla, demana
que la Guàrdia Urbana i els controladors de la
mobilitat tinguin millor coneixement del Parc.

Marc Fonts, AVV Satalia, demana bus que
connecti barris poble-sec i la Marina, pregunta
per la parada intermitja del funicular i la
integració tarifaria del telefèric al transport
públic.

S´està estudiant amb TMB propostes de
connexió ràpida en bus entre la Marina i Poblesec.
A curt termini TMB no té previst la inversió per
fer aquesta parada intermitja. Tot i així, a nivell
polític es considera una proposta interessant
que no es pot descartar.
Es pot treballar en el marc del Consell el
procés cap a la integració tarifària del Telefèric.

Lluis Maté, AVV Font de la la Guatlla, pregunta
per millores marquesines bus, i senyalitzacions
del Parc i la part verda preparada per rebre
visitants.

Respecte de la millora de les marquesines es
parlarà amb TMB.
El tema de senyalística haurà de millorar amb
el nou projecte.
Respecte el manteniment del verd no es
contesta aquí però si més endavant.
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Comentari/ Pregunta

Resposta

Ana Maria, Virginia i David, Residencia 3 Pins,
pregunten per si autobús 13 pot arribar al
Castell, reduir tardança i millora freqüència bus
150.

L´eliminació de la parada final al Castell, hauria
de millorar la circulació del 150 i reduir temps
d´espera. Els by-passos exclusius per bus
també ajudaran en la reducció dels temps.
No està previst que el 13 arribi al Castell.

Anna Omedes, Jardí Botànic pregunta per la
parada de bus del jardí Botànic.

Ja s´ha contestat que hi haurà nova parada del
150 a Can Valero, a banda del 13 que ja fa
parada i l´altre del 150 a la cota alta

Anton Vidal, Poble Espanyol, proposta de que Es una proposta que s´estudiarà.
les restriccions de mobilitat sigui entre setmana
i no el cap de setmana.

APIT, pregunta respecte a com s´aplicarà la
mobilitat i aparcaments a autocars de turisme
discrecional i com es potenciarà i facilitarà
l´activitat turística.

El nou pla de mobilitat no ha d´afectar el
transport amb busos turístics o transport
col·lectiu com l´escolar, que tenen pas garantit
pels trams exclusius bus-taxi-bicicleta. No
afectarà tampoc espais d´aparcament.
existents. Com ja s´ha dit es treballa amb la
Direcció de Turisme i Comerç per potenciar
aquet tema.

Xavier Martín explica que el debat tècnic intern s´ha de seguir i que s´anirà informant als
operadors de les passes que es vagin fent i el Regidor recorda que es podrà accedir amb vehicle
a tots els equipaments del Parc.

Pla de Talussos (informa Xavier Martín) : durant 2020 i d´acord amb Estructures Vials s´han
detectat, estudiat i pressupostat, totes les actuacions necessàries a realitzar i s´han fixat prioritats.
Tota aquesta informació s´ha recollit al Pla de Talussos de Ciutat i s´espera que per 2021 es
puguin redactar els projectes tècnics i es puguin començar a executar obres a partir de 2022. Es
destaquen les situacions de risc més importants i prioritàries : Can Clos-Pedrera del Mussol,
Foixarda, Fossar de la Pedrera, Sot del Migdia, Tir Olímpic.
Xavier Martín explica que durant la pandèmia s´han produït endarreriments en temes de
manteniment del Parc i que en els darrer semestre de l´any i en el que entrem s´han posat en
marxa plans d´ocupació de Barcelona Activa i Projectes d´Inserció social i laboral com Arrela´t que
estant donant suport a Parcs i Jardins en tasques de desbrossament i neteja. Es prioritzaran les
zones d´entorns escolars.
Altres projectes : també hi ha una proposta de millores per les escales mecàniques a traves
de fons europeus i que presentarà BSM.
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5- Torn obert de paraules.

Comentari/ Pregunta

Resposta

Jordi Andolz, PACAME, agreixin incorporació
al Consell. L´entitat es va crear oct 2019 per
trobar un equilibri entre oci i esdeveniments i
el dret al descans dels veïns. Cal reordenar
els esdeveniments del Parc (curses, concerts),
control del soroll, vigilància de l´incivisme,
demanat accés a Palauet Albéniz per la porta
d´abaix darrera Mnac.

La reordenació dels esdeveniments no és un
tema nou, ja s´està treballant des del darrer
mandat. A Maria Cristina s´han reduït un 30 %
els actes però es demana un període de
comprensió per la recuperació del sector
cultural i actes previstos extraordinàriament
per 2021, sempre amb respecte amb la
convivència del veïnat.

AVV Satalia ho recolza i també demana que
s´erradiqui el Brunch in the Park i es treguin
els espais de tancament.
També es presenta com nou membre del
Consell la Montse Planes de Foment
Excursionista de Barcelona. Son una entitat
del Poble-sec que organitza la Caminada de
Montjuïc. Presenten la proposta d´una ruta de
Montjuïc 360 graus amb senders homologats.
Voldria fer-se realitat al 2022 amb el centenari
de l´entitat.

La proposta queda recollida i es treballarà des
del nou Pla Director de Camins i Itineraris del
Parc Montjuïc que treballarem conjuntament
amb Institut Municipal de Paisatge Urbà.

Representant Institut d´Esport de Barcelona,
Carles López. Son també nous membres del
Consell. Presenten un projecte obert als barris
i la ciutat i conviden a tothom a visitar-los a
l´antiga seu de l´escola Rubió Tudorí on estan
provisionalment. Esperen poder col·laborar
també els equipaments esportius.

Esperem vincular aquest equipament a algun
gran equipament esportiu del Parc Montjuïc. El
Consorci d´Educació i el Districte treballaran
junts en aquesta direcció i per consolidar el
projecte al Parc Montjuïc. El regidor es
compromet a visitar-los.

Es presenta també Rodolfo Brandi,
nou
representant Associació Comerciants Poble
Espanyol, que pregunta per les accions
previstes a curt, mitjà i llarg termini per
dinamitzar i impulsar una recuperació
d'activitats i facilitar les possibilitats comercials
per a la Muntanya i si aniran acompanyades
de dotació econòmica.

Les Regidories de Turisme i Cultura estan
mobilitzant recursos per la promoció del
Montjuïc Cultural i esperem que properament
es concretin les mesures d´impuls a la
recuperació dels sectors econòmics afectats.
S´informarà properament.
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Comentari/ Pregunta

Resposta

Ana Omedes, Jardí Botànic, recorda la
problemàtica dels talussos i el perill que
comporten, destaca el de la Foixarda sobre
Jardí Botànic

Aquest talús està detectat i analitzat i la
intervenció està prevista en el Pla de
Talussos.

També en el mateix sentit es queixa Abdó
Florencio, Coordinadora Entitats de la Marina,
pel retard de les actuacions per arranjar els
talussos en especial el de Can Clos que ja fa
temps que es coneix aquesta situació.

L´estudi diagnòstic ja està fet i ara està
pendent els projectes executius que ja estan
dotats al PIM de 2021. En futures reunions
amb els veïns es pot explicar.

Carles Martí, Tir amb Arc Montjuïc, explica El problema és conegut, hi haurà una reunió
d´un problema de seguretat a l´accés del els propers dies entre ICUB, Patrimoni i Institut
fossar per evitar riscos amb gossos i visitants Barcelona Esports per resoldre-ho.
aliens a l´activitat del Tir.

Marc Fonts, AVV Satalia proposa que es S´ha estudiat el tema, el Port estava disposat
recuperi el Far com a Centre d´Interpretació a cedir-lo, però presenta molts problemes
de Montjuïc.
d´accessibilitat i ubicació. De moment es
prioritza el Castell i seguirem estudiant
opcions de futur usos pel Far.
Elisabet Joaniquet, AMPA Pau Vila, demana
més informació sobre el seguiment que es va
fer de les peticions recollides a la Comissió
d´Escoles i demana una nova reunió doncs no
s´ha fet cap des de la pandèmia, així com un
calendari d´actuacions.

Totes les propostes estan recollides tant a
Pressupostos Participatius del Decidim com al
Projecte d´Entorns Escolars.

Neus Nualart, Institut Botànic, explica en
primera persona l´experiència d´un robatori
amb força que va patir i demana que les
rondes policials es facin no solament amb
vehicles sinó també a peu en espais menys
accessibles. Li van comentar que hi ha una
colònia de drogodependents assentats a la
zona i pregunta si això és cert.

Empatitzem i ens sap greu aquesta situació
personal. No fer cas dels bulos, no ens consta
que hi hagi un assentament de
drogodependents a la zona. Pot haver algun
cas individual. La policia està treballant i
també intervé a les zones menys accessibles.
Cal treballar amb més neteja i millor
il·luminació per millorar les percepcions i
sensació de seguretat. En un proper Consell
del Parc tractarem més a fons aquest tema.

Igualment ens comprometem a reprendre les
reunions de grup de treball escoles dins
d´aquest trimestre.

El Regidor Marc Serra fa un resum dels temes tractats i anuncia que en un proper Consell de
Parc, o en reunions específiques, es podran aprofundir en els temes que calgui, i donar comptes
de la feina feta amb els diferents projectes i posant especial atenció a temes com Mobilitat,
Seguretat i Escoles.
Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió.
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