PLA D’ACTUACIÓ DEL PARC DE MONTJUÏC

SESSIÓ TERRITORIAL AMB VEÏNS I VEÏNES DEL POBLE-SEC
MUNTANYA DE MONTJUÏC 22/11/2018

Pla d'Actuació del Parc de Montjuïc

SESSIÓ TERRITORIAL AMB VEÏNS I VEÏNES DEL POBLE-SEC

Centre Cívic El Sortidor. Plaça del Sortidor, 12, 08004 Barcelona
22/11/2018

Assistència
40 persones assistents
Brunch in the Park, Casa de la Premsa, Centre d’Educació al Consumidor, Espai Gos
BCN, Foment Excursionista de Barcelona, Som Paral·lel, Xarxa Observació
Meteorològica, Associació de Mestres Rosa Sensat, Associació Lectura Fàcil, veïns i
veïnes del barri.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carolina López – (Consellera del Districte de Sants-Montjuïc)
Xavier Martín - (Responsable del Parc de la Muntanya de Montjuïc)
Martí Oliver – (Fundació Ferrer i Guàrdia)
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 del Poble-sec 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 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 del Poble-sec, 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 del Poble-sec,
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. En 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


Millora de la il·luminació dels camins del Parc: cal millorar la il·luminació
dels camins del parc, especialment aquells que són d’ús habitual per
treballadors o veïns. Tot i això, és necessari cercar modes d’il·luminació que
limitin al màxim la contaminació lumínica (fanals d’alta eficàcia, il·luminació
arran de terra, etc.).



Manteniment adequat de la vegetació i els camins: el manteniment adequat
de les vies de pas a peu i de la vegetació pròxima a aquestes és també un
element important per a garantir la sensació de seguretat.



Eliminar o regular el Brunch electrònic: per les molèsties generades als
veïns (soroll, incidències derivades de la presència de grans aglomeracions de
gent, etc.) i per l’impacte que aquesta activitat genera a la muntanya i al seu
patrimoni natural, algunes persones són partidàries d’eliminar el Brunch
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electrònic. Altres, per contra, manifesten la necessitat de millorar-ne la
regulació i reduir el nombre d’activitats, però no de prohibir l’esdeveniment.


Increment de la vigilància nocturna: increment de la vigilància policial per
qüestions de seguretat i d’agents cívics o figures similars per a tractar
comportaments incívics o vandàlics.



Brutícia en els grans esdeveniments: els esdeveniments de gran afluència
que es realitzen al Parc generen sovint una quantitat important de residus. Cal
coresponsabilitzar a l’ens organitzador de l’activitat de la neteja d’aquesta
brutícia, no únicament a la zona on s’ha desenvolupat l’activitat, sinó al conjunt
de les zones del Parc que s’han pogut veure afectades.

CULTURA, ESPORTS, LLEURE I TURISME


Més espais de pícnic: com a mesura per a incrementar l’ús veïnal i familiar de
la muntanya.



Obrir els dies d’activitat i horaris de les piscines de salts: hi ha demanda
d’ampliació dels horaris i dies d’activitat d’aquestes instal·lacions. Per una
banda, hi ha demanda d’ampliació de l’horari diürn i, per l’altra, es demana
l’obertura de l’equipament també durant la nit. Tot i això, l’obertura nocturna pot
generar molèsties al veïnat, amb la qual cosa ha d’anar acompanyada de
mesures per a reduir al màxim l’impacte i les incidències.



Potenciar una oferta d’activitat centrada en el veïnat: reduir el nombre
d’esdeveniments massius i d’activitats encarades al turisme per a generar un
model d’activitat centrada en les demandes dels veïns i veïnes del Parc i del
conjunt de Barcelona: activitats de coneixença del patrimoni històric i natural
del parc, activitats per a famílies, oferta musical de baix impacte pel veïnat, etc.



Habilitar camins per a corredors: l’adequació dels camins ja existents o la
creació de nous camins destinats adequats per a corredors podria ser una
bona mesura per a fomentar la pràctica de l’esport a la muntanya. Aquests
camins haurien de ser de terra o d’algun material sostenible (no d’asfalt).



Cultura comunitària: impulsar una oferta de cultura comunitària, que posi en
relació els equipaments del Parc i els barris limítrofs de la muntanya.

ECOLOGIA URBANA


Recuperació de la perspectiva de muntanya: és necessari vetllar per
mantenir les restriccions a l’hora de construir nous edificis a Montjuïc. A la
vegada, cal treballar per renaturalitzar el màxim d’espais possibles. Cal trencar
amb la idea urbanística de parc i fomentar la idea de muntanya, replantar
arbres i facilitar la creació d’espais naturals silvestres i no enjardinats.
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Adequació del mobiliari urbà: és necessari incrementar el nombre de bancs i
papereres existents al Parc, sobretot en aquelles zones on hi ha una major
afluència de gent o que són més propícies per a fer-hi parades i descansar.



Preservar la fauna i la flora de la muntanya: Montjuïc és un espai natural
amb una fauna i flora diversa i única a la ciutat de Barcelona. Les espècies de
plantes de la zona del Morrot o les colònies de xoriguers en són un bon
exemple. Malauradament, actualment aquest patrimoni natural està
desapareixent progressivament, i calen actuacions destinades a preservar-lo i a
consolidar-lo.



Millorar la senyalització del Parc: és necessari desenvolupar una
senyalització més visual, clara i homogènia. Actualment hi ha indicacions que
no s’entenen o que són contradictòries les unes amb les altres.



Substituir l’arbrat que pot genera al·lèrgies: es parla de manera concreta
dels plataners situats a les zones pròximes als barris. Aquests arbres generen
una gran quantitat d’al·lèrgies, i podrien ser substituïts per altres espècies.



Obrir el Viver de Tres Pins al Públic: com a espai de passeig per l’entorn
natural.



Recuperació del Far de Montjuïc: com a espai d’ús ciutadà.



Preservació de l’antic cementiri jueu: recuperació del patrimoni històric del
cementiri jueu.



Considerar tota la muntanya com a Zona d’Usos Compartits: exceptuant
les zones de jardins, es proposa que tota la muntanya sigui considerada com a
Zona d’Usos Compartits (zones on es pot passejar al gos deslligat durant
determinades hores al dia, sempre que el propietari compti amb un carnet de
tinença responsable de l’animal).



Tenir en compte l’impacte ambiental: en totes les actuacions que es realitzin
al parc, sobretot en l’àmbit urbanístic. Cal tenir en compte les afectacions tant
en el si del Parc com als barris limítrofs.



Recuperar el projecte ‘Acròpolis Verda’: que es va aprovar el 2001 i realitzat
per l’equip d’arquitectes de Joan Fargas. Aquest projecte estava destinat a la
pacificació de la part alta de Montjuïc.



Butlletí diari d’informació meteorològica: millorar el tipus de monitoratge per
fer el seguiment i l’actualització de les dades meteorològiques (pluja, vent,
temperatures, etc.).



No edificar al Passeig de l’Exposició: revertir l’espai qualificat com a
urbanitzable del Passeig de l’Exposició i mantenir-lo com a zona verda no
urbanitzable.

5

Pla d'Actuació del Parc de Montjuïc


Auditoria antenes poc eficients i inoperatives: realitzar un estudi de les
antenes de telecomunicacions del Parc de Montjuïc, determinant aquelles que
són poc eficients o inoperatives. Aquest estudi ha d’estar encarat a la retirada
de les antenes en desús o infrautilitzades.

MOBILITAT


Reformular sentit dels carrers i senyalització: racionalitzar la mobilitat amb
vehicle privat al Parc. És necessari la instal·lació de semàfors, la revisió del
sentit de les vies existents, el control efectiu de la velocitat dels vehicles, etc.



Dia sense cotxes a Montjuïc: que es podria fer de manera periòdica com a
mesura per a conscienciar sobre la necessitat de reduir l’ús del vehicle privat i,
a la vegada, començar a treballar per a una reducció permanent de la circulació
amb cotxe en l’àmbit de la muntanya.



Millorar el manteniment de les voreres: sobretot pel que fa al mal estat
d’aquestes en alguns trams i l’amplada, donat que en determinades vies no es
poden realitzar desplaçaments amb cadires de rodes, cotxets per a nadons,
etc.



Reduir o eliminar la circulació amb vehicle privat: reservant aquesta
únicament per a casos concrets (càrrega i descàrrega, accés dels treballadors i
treballadores, persones amb diversitat funcional, etc.). També cal limitar al
màxim l’activitat de les autoescoles al Parc.



Restabliment de les parades del funicular: cal restablir la parada a la part
alta del Poble-sec (Passeig de l’Exposició) i la parada al Castell de Montjuïc.



Tarifació del telefèric: integrar el preu del bitllet del telefèric a alguns dels
abonaments existents a la ciutat. Cal reduir el preu especialment per al veïnat i
per a les persones usuàries del Parc.



Millora de l’accessibilitat al Parc: és necessari garantir l’accés a Montjuïc per
a totes les persones. En aquest sentit, és necessari millorar i adequar el
transport públic, més que no pas instal·lar més elements mecànics d’accés
(com ascensors o escales mecàniques).

ALTRES


Es manifesta que hi ha poca confiança en l’aplicació efectiva d’aquest nou Pla
d’Actuació. Les planificacions precedents no han aconseguit implementar allò
que contemplaven, sobretot per la intervenció de sectors econòmics amb gran
influència a la ciutat, com el turístic. (No és una proposta concreta)

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