PLA D’ACTUACIÓ DEL PARC DE MONTJUÏC

SESSIÓ TERRITORIAL AMB VEÏNS I VEÏNES DE FONT DE LA GUATLLA
MUNTANYA DE MONTJUÏC 19/11/2018

Pla d'Actuació del Parc de Montjuïc

SESSIÓ TERRITORIAL AMB VEÏNS I VEÏNES DE FONT DE LA GUATLLA

Centre Cívic Font de la Guatlla. Carrer del Rabí Rubén, 22, 08004 Barcelona
19/11/2018

Assistència
30 persones assistents

AAVV Font de la Guatlla
Club Arc Montjuïc
Conselleres i consellers municipals (Ciutadans, CUP-Capgirem Barcelona, Grup
Municipal Demòcrata)
Poble Espanyol
Salvem el Turó
Veïns i veïnes a títol individual
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xavier Farré – (Conseller tècnic del Districte de Sants-Montjuïc)
Xavier Martín - (Responsable del Parc de la Muntanya de Montjuïc)
Isaac Lloveras - (Fundació Ferrer i Guàrdia)
Josep Mañé - (Fundació Ferrer i Guàrdia)
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Aquesta sessió territorial s’ha realitzat amb la finalitat de generar un espai presencial
de debat on els veïns, veïnes i entitats del barri de Font de la Guatlla puguin expressar
els seus punts de vista sobre l’actual situació del Parc de Montjuïc i realitzar propostes
de millora per a incorporar al nou Pla d’Actuació. A l’inici de la sessió s’ha explicat com
s’ha plantejat el procés participatiu d’aquest Pla d’Actuació i s’ha presentat la
plataforma virtual Decidim, on es pot consultar tota la informació i documentació
relacionada amb el procés, així com realitzar propostes i/o donar suport a les ja
penjades a la plataforma. De la mateixa manera, tant les propostes recollides al llarg
d’aquesta sessió presencial com l’acta de la trobada seran penjades al Decidim.
En aquesta trobada han estat convocats els veïns i veïnes de Font de la Guatlla, així
com les entitats veïnals i altres agents que poden tenir incidència en la relació del barri
i el Parc.
Per tal d’estructurar el debat, s’han proposat els quatre grans àmbits que també s’han
plantejat en els grups de treball de les fases anteriors del procés participatiu, i que són:
1) Convivència 2) Cultura, esports, lleure i turisme 3) Ecologia Urbana i 4) Mobilitat.
A través d’aquestes sessions territorials hem volgut posar l’accent en determinades
temàtiques concretes relacionades amb la vinculació del Parc i els barris limítrofs. En
aquest cas, s’ha volgut treballar de manera específica sobre la realitat de La Font de la
Guatlla, fent èmfasi en com el barri estableix vinculacions amb el Parc, què caldria fer
per a millorar aquestes interaccions i quines són les principals problemàtiques que cal
abordar en el Pla d’Actuació del Parc de Montjuïc.
El debat s’ha generat en dos grups que han treballat de manera simultània els quatre
eixos plantejats. Al finalitzar la sessió, s’ha fet una posada en comú de les principals
aportacions realitzades.
Per acabar, cal mencionar que aquest conjunt de sessions participatives, juntament
amb les propostes recollides a la plataforma Decidim i al llarg de les fases anteriors del
procés participatiu, ens permetran obtenir una visió acurada de les prioritats de treball
que cal tenir en compte a l’hora d’impulsar el nou Pla d’Actuació. A continuació,
exposem algunes de les principals propostes realitzades durant el debat.

CONVIVÈNCIA


Desenvolupar mesures per a la millora de la seguretat al Parc: actualment
hi ha diversos problemes de seguretat al parc, relacionats amb el vandalisme,
l’activitat delictiva, etc. En aquest sentit, és important incrementar la presència
policial (Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana) a Montjuïc. A vegades hi ha
presència policial de paisà, però és important que també hi hagi més agents
uniformats.
També seria important potenciar la figura de la policia de barri al parc, com a
element de resolució de conflictes, control i dissuasió de l’activitat delictiva.



Millora de la neteja i el manteniment: es detecten diverses mancances en el
manteniment i la neteja del Parc. L’Ajuntament s’ha de fer càrrec d’aquests
serveis, encara que no es recuperin els recursos invertits en aquesta tasca.



Incrementar el control de les entrades i sortides al Poble Espanyol: moltes
matinades dels caps de setmana hi ha problemàtiques de soroll, baralles, etc.
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degut a l’entrada i sortida de gent de les discoteques del Poble Espanyol. Cal
un increment del control d’aquesta zona en les franges horàries en què es
produeixen aquestes problemàtiques.



Control efectiu del soroll del Parc: és necessari que es redueixi el límit de
decibels permesos al parc. Control a través d’auditors independents (agents del
silenci), vinculats a l’Ajuntament, però pagats pels operadors del Parc que
organitzen actes que poden causar impacte acústic.



Gestió de les incidències: reducció dels actes que generen incidències de
mobilitat al Parc o a les zones limítrofs amb aquest. Informació sobre talls de la
via pública, saturació de vehicles al Parc, etc.



Lavabos públics al Parc: hi ha una important manca de lavabos públics a
Montjuïc. És necessària una revisió dels llocs on caldria posar aquests serveis.
Tenint especial cura en les zones on hi hagi una major afluència de gent.



Control de les actituds incíviques vinculades a la tinença d’animals: com
pot ser el fet de portar els gossos deslligats al Parc, inclús gossos grossos i
perillosos, o els problemes relacionats amb la no recollida dels excrements dels
animals. No només és necessària d’existència d’una regulació, sinó també de
mecanismes efectius de control per a garantir-ne el compliment.

CULTURA, ESPORTS, LLEURE I TURISME


Facilitar l’accés a les activitats esportives del Parc: caldria establir preus
més assequibles o descomptes pels veïns i veïnes dels barris limítrofs de
Montjuïc. De la mateixa manera, també caldria establir descomptes per a
persones amb diversitat funcional, famílies nombroses o monoparentals, etc.



Taxa a empreses turístiques: el turisme és positiu i necessari, però cal una
regulació. En aquest sentit, es proposa establir una taxa a les empreses
turístiques que operen a la muntanya. Aquests recursos s’haurien de destinar a
l’increment del manteniment de les zones verdes i els diversos espais del Parc.



Regulació de l’activitat del Parc: les activitats del Parc no són negatives, ja
que generen una oferta atractiva, llocs de treball, etc. Tot i això, cal incrementar
el control d’aquesta activitat, sobretot pel que fa a qüestions com els horaris, el
consum d’alcohol, etc.).



Promoció d’activitats d’oci i lleure: desenvolupament d’activitats al Parc que
resultin atractives pels veïns i veïnes de Sants-Montjuïc i del conjunt de
Barcelona. No tan encarades al turista o a les persones de fora de la ciutat.



Reducció d’activitats: és necessari seguir treballant per a reduir el nombre
d’activitats que es realitzen al Parc, fent especial èmfasi en aquelles amb ànim
de lucre i que generen un major impacte pel barri.
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Promoció de zones d’activitat física per a gent gran: màquines per a fer
exercicis físics a l’espai públic.



Rehabilitació del parc de la Font Florida.

ECOLOGIA URBANA


Mantenir i potenciar les zones verdes el parc: cal potenciar les zones verdes
existents, millorant el manteniment i la cura d’aquestes. És necessari treballar
sobre temes específics, com les plagues que afecten a la vegetació de la zona
del penya-segat, la potenciació dels valors paisatgístics, i l’ampliació de l’espai
verd. Hi ha zones del parc que estan poc cuidades, i això fa que no siguin
atractives per a les persones visitants.



Increment dels espais per a infants: cal readaptar els espais del Parc per a
fer-los adequats i atractius per als infants. En aquest sentit, també cal treballar
per a millorar la seguretat.



Desafectació de les instal·lacions del camp de tir amb arc: l’espai on
actualment està ubicat el camp de tir amb arc és idoni per aquesta pràctica, ja
que moltes persones usuàries en valoren especialment la ubicació. És una
activitat que genera un impacte mínim o nul per l’entorn, i per tant seria
important que es desafectés i se’n pogués garantir la seva continuïtat al Parc.

MOBILITAT


Busos llançadora elèctrics: caldria establir una xarxa de busos llançadora
elèctrics amb una freqüència adequada que ofereixin servei dins del Parc.
Aquest servei serviria per a potenciar l’ús del transport públic i fer-ho de
manera sostenible i ecològica.



Reduir la tarifa del telefèric: és necessària una disminució del preu del bitllet
del telefèric pels veïns i veïnes del Districte de Sants-Montjuïc. Actualment es
troba a un preu inaccessible per a molta gent.



Reduir l’activitat de les autoescoles: Montjuïc és una zona on es realitzen
moltes pràctiques de conducció. La reducció d’aquesta activitat és necessària
per a disminuir la circulació amb vehicle privat al Parc.



Actuació específica per evitar que els autocars aparquin amb el motor
encès: sobretot a l’estiu, els autocars turístics mantenen el motor encès mentre
estan aparcats. En aquest sentit, caldrien actuacions concretes per tal d’evitar
aquesta pràctica. L’increment de la senyalització podria ser una manera
d’abordar aquesta problemàtica.



Reduir l’amplada dels vials del Parc: Montjuïc compta amb avingudes i
carrers de gran amplada. En aquestes vies es podria reduir l’espai per a vehicle
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privat, ja sigui per a crear carrils bici o carrils bus, com per a ampliar l’espai de
zona verda.


Control efectiu dels límits de velocitat per a vehicle privat: establir
mecanismes de control (vigilància) i de dissuasió (radars, coixins berlinesos,
etc.) per a garantir el compliment dels límits de velocitat del Parc. Actualment hi
ha vies on la normativa no es compleix.



Alternativa pels veïns i veïnes quan es tanca Maria Cristina: establir vies
alternatives específiques pel veïnat del Parc durant els tancaments puntuals de
l’Avinguda Maria Cristina.



Garantir l’accés a la muntanya: especialment per a persones amb mobilitat
reduïda. Hi ha una problemàtica específica durant els dies de pluja.

Pàgina de la Plataforma Decidim:
https://www.decidim.barcelona/processes/futurmontjuic
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