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ACTA DEL CONSELL DEL PARC DE MONTJUÏC 

 

Data: 15 de novembre de 2021, 18.00 h 

 

Lloc: Saló de Plens de la Seu del Districte de Sants-Montjuïc, C/ Creu Coberta 104 i Virtual  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/consell-parc-

montjuic/f/3815/meetings/4764?filter%5Bdate%5D%5B%5D=past&locale=ca 

 

https://youtu.be/bM5V7VkqzXs 

 

Presideix el Consell: 

Sr. Marc Serra,     Regidor del Districte de Sants-Montjuïc  

 

Consellers/es: 

Sr. Xavier Farré,     Conseller tècnic del Districte de Sants-Montjuïc 
Sra. Lourdes Vidrier,    GMD ERC 

Sra. Ling Ling Masferrer,   GMD ERC 

Sra. Georgina Lázaro,    GMD JxCat 

Sr. David Labrador,     GMD Cs 

 

Entitats assistents: 

AVV Can Clos,     Sra. Rosalía Fernández 

Coordinadora de La Marina,   Sr. Abdó Florencio  

AVV Font de la Guatlla-Magòria,  Sr. Lluis Mate   

AVV Poble-sec,     Sr. Sergi Gàzquez  

CooperaSec,       Sr. Javier Rodrigo 

PACAME,                Sr. Jordi Andolz 

Assoc Guies Turístics (APIT),   Sres Elisabeth Simó i Inés Calzado 

CERHISEC,     Sra. Àngels Gómez 

MNAC,       Sr. Víctor Magrans  

CaixaFòrum,     Srs. Eric Rusiñol i Lluís Noguera  

Poble Espanyol,    Sr. Anton Vidal 

Assoc.Comerciants Poble Espanyol, Sr. Rodolfo Brandi 

Fundació Mies Van der Rohe,      Sr. Víctor Sánchez  

Museu Ciències Naturals Barcelona, Sra. Anna Omedes  

Jardí Botànic    Sr. Jaume Pàmies  

Institut Botànic de Barcelona,  Sra. Neus Nualart 

Institut Cartogràfic  i Geològic de Catalunya, Sr. David Sánchez 

Fundació Joan Miró,    Sra, Mercè Sabartés  

Teatre Lliure,     Sra. Viloleta Sugranyes 

Institut del Teatre,               Sra. Maria José Fajardo  

Casa de la Premsa,   Sr. Gil Toll   

Residència 3 Pins,   Sra. Ana Alacaraz   

ASPACE,     Sres. Míriam Torroella  i Elena Puigdevall  

INEFC,     Sr. Josep Vilà 

Fundació Barcelona Olímpica,  Srs. Francesc Terron i Vangelis Villar   

Tir amb Arc,     Sr, Carles Martí   

Institut de l'Esport de Barcelona, Sr. Carles López  

Escola Superior de Música Jam  Session, Sr. Javier Cisneros  
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Escola Tres Pins,     directora Sra. Ester Molins 

Escola Jacint Verdaguer,   directora Sra Anna Pérez 

Escola El Polvorí,         directora Sra. Marta Torrent 

AFA Tres Pins,                            Sr. Josep Maria Mateos 

AFA Jacint Verdaguer,                 Sres. Núria i Laia 

AFA Pau Vila,                      Sr. Jordi García i Sra. Elisabet Joaniquet 

BSM Anella,          Sra. Carme Lanuza,            

BSM Parc,                                Sr. Ricard Barrera,             

Port de Barcelona,          Sra. Mònica Gutiérrez,   

Fira de Barcelona,         Sr. Marc Serra           

 

Representació Dte. Sants- Montjuïc i altres àrees municipals: 

 

Sra. Aida Guillen,         Gerent del Districte de Sants-Montjuïc 

Sr. Xavier Martín,    Responsable Pla Actuació Parc Montjuïc i secretari del Consell 

Sr. Xavier Alcodori,   Intendent GUB Dte. Sants-Montjuïc  

Sr. Josep Cuadras,      Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte 

Sr. Gerard Lillo,    Tècnic de Participació del Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Sonia Frias,   Gerent Ecologia Urbana  

Sr. Xavier Suñol,   Direcció de Turisme  

Sr. Francesc Jiménez,  Gerent Parcs i Jardins  

Sra. Susana Closa,   Gerent Institut Barcelona Esports 

Sr. Jordi Tudela,     Gerent IMPD  

Sr. Ivan Balmanya,   Mobilitat Ajuntament de Barcelona 

Sr. Axel González,    ICUB, Castell Montjuïc  

Sr. Sergi Ros,     Gerència Municipal  

 

Total d’assistents: 63 persones 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de la darrera acta del Consell (21-01-21).  

2. Incorporacions nous membres del Consell: AEE INS Montserrat, CooperaSec, Joves Units 

del Poble-sec i Escola Superior de Música Jam Session.  

3. Informació resum de la reunió de la Permanent (22-06-21).  

4. Valoració del Viu Montjuïc, el Parc de la Cultura.  

5. Informacions de mobilitat del Parc Montjuïc: obres plaça Espanya, parades bus provisionals 

Maria Cristina, carrils exclusius bici-bus-taxi-serveis.  

6. Torn obert de paraules.  

 

1. Aprovació de la darrera acta del Consell (21-01-21).  

 

Marc Serra, Regidor del Districte de Sants-Montjuïc, dóna la benvinguda i explica que a partir 

d'ara es mantindrà el format híbrid (presencial i telemàtic) del consell. Dóna la paraula a Gerard 

Lillo, tècnic de participació i Aida Guillen, gerent del districte, que repassen la llista d'assistents.  

 

Marc Serra repassa l'ordre del dia i dóna per aprovada la darrera acta del Consell sense 

esmenes ni comentaris. 
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2. Incorporacions nous membres del Consell: AEE INS Montserrat, CooperaSec, Joves 

Units del Poble-sec i Escola Superior de Música Jam Session.  

 

Xavier Martín, responsable del Parc de Montjuïc, presenta les 4 entitats que s'incorporen al 

Consell, que ja compta amb més de 100 membres. 

 

Javi Cisneros, representant de l'Escola Superior de Música Jam Session de Font de la Guatlla, 

explica que es van assabentar del Consell del Parc arran del "Viu Montjuïc". Volen participar i 

aportar amb la seva activitat cultural i educativa. 

 

Javier de CooperaSec, entitat que aglutina unes 15 entitats d'economia social i solidària del 

Poble-sec, es presenten pel seu interès per la cultura comunitària de proximitat i perquè tenen 

un eix de transició ecosocial al territori. 

 

Joves Units del Poble-sec és una associació juvenil sense ànim de lucre que, des del 2019, 

reivindica els drets dels joves i dinamitza activitats culturals, esportives i socials.  

 

L'Associació Esportiva Escolar INS Montserrat és una entitat fundada l’any 2000 que va néixer 

amb la voluntat d’oferir una oferta esportiva de qualitat als nois i noies de l’Institut i del barri. 

Actualment, els seus eixos d'actuació són l'oferta d'activitats extraescolars esportives, la gestió 

d’instal·lacions esportives i la gestió de menjador i temps de lleure.  

 

Lluís vol que consti en acta que el Centre Cívic Font de la Guatlla es gestiona des de l'AVV de 

Font de la Guatlla-Magòria i com a tals estan presents avui. 

 

 

3. Informació resum de la reunió de la Permanent (22-06-21).  

 

Xavier Martín informa dels acords presos a la reunió Permanent: és un microconsell de la 

Muntanya de Montjuïc on hi ha representats de diferents sectors.  

 

Explica que l'última sessió es va tractar la presentació del projecte de la DAMM, el nou camp de 

futbol que s'ubicarà a les Piscines Montjuïc (la presentació està penjada a la darrera acta del 

Consell de Barri de La Marina,9/11, al web Decidim). S'espera que les obres s'iniciïn a principis 

del 2022 i que les instal·lacions puguin ser una realitat per 2023. També es va fer un 

monogràfic en relació a temes de seguretat, amb la presència d'un intendent de la guàrdia 

urbana i un representant dels mossos d'esquadra. Per acabar, es van fer previsions de cara a 

l'últim semestre de l'any: Viu Montjuïc, El Grec, La Mercè, Saló de l'Automòbil, etcètera. Tota la 

informació està recollida a l'acta de la reunió.  

 

Marc Serra dóna pas al torn de preguntes sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Representant de l'AVV Font de la Guatlla 

exposa que a l'acta de la reunió es mencionen 

els temes que s'han tractat, però no consta 

quines accions s'han realitzat.  

Marc Serra respon que l'acta és un resum dels 

acords presos, no una memòria d'activitats. Si 

hi ha dubtes més concrets i preocupacions 

veïnals, insta a parlar-los al torn obert de 

paraula. 
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4. Valoració del Viu Montjuïc, el Parc de la Cultura.  

 

Marc Serra afirma que, des de la Regidoria, es fa una valoració molt positiva del projecte, que 

ha esdevingut una molt bona experiència de col·laboració publico-privada. També hi ha 

aspectes a millorar: no es va tenir la capacitat de sumar les entitats més petites i de barri que 

treballen al camp de la cultura. Afirma que la idea és convertir aquest festival en un 

esdeveniment que es repeteixi anualment i que generi una referencialitat per revaloritzar els 

equipaments i entitats de la muntanya. 

 

Xavier Martín compareix presentació en pantalla. Explica que hi han participat 22 equipaments 

culturals, pràcticament tots amb seu a la Muntanya de Montjuïc. Afirma que la intenció i el 

compromís és que el projecte continuï als propers anys incorporant altres entitats i elements 

més de barri. Enguany s'ha assolit consolidar i cohesionar un nucli d'equipaments de la 

Muntanya de Montjuïc. Recalca que també ha sigut la primera vegada que s'ha fet un projecte 

compartit entre Institut de Cultura, Direcció de Turisme i el Districte. Pel que fa a l'assistència 

s'han comptat 37.000 persones: majoritàriament veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona i Àrea 

Metropolitana. Sobre el pressupost de 160.000 euros, explica que la major part ha sortit de la 

taxa turística. Conclou afirmant que l'objectiu de l'esdeveniment és posicionar Montjuïc com un 

pol de cultura a la ciutat, alhora que es busca apropar el turisme de Km 0. Dóna la paraula a 

Violeta Sugranyes, coordinadora de projectes del Teatre Lliure i representant de les entitats 

culturals que han fet la tasca de coordinació enguany. 

 

Violeta Sugranyes, excusa en primer lloc la presència de Juan Carlos Martel I Valeri Viladrich 

(direcció i gerència del Teatre Lliure) donada la coincidència de la reunió amb els premis 

Butaca. Explica que la valoració general del Viu Montjuïc és molt positiva: sobretot pel que fa a 

la participació ciutadana, l'activació cultural addicional, l'organització sense incidències i el bon 

posicionament als mitjans de comunicació. També fa autocrítica: els nivells de salubritat no son 

òptims a alguns indrets del Parc i el teixit cultural de barri no va ser-hi suficientment present. 

Viu Montjuïc hauria de servir per solucionar mancances i visibilitzar els punts forts de la 

muntanya: és una iniciativa amb potencial i s'hauria de començar ja a treballar amb la segona 

edició. Destaca la importància de dotar dels recursos necessaris a l'oficina responsable del 

Parc de Montjuïc durant tot l'any. També cal tenir present l'horitzó del 2029, la celebració del 

centenari de l'exposició del 1929, una efemèride significativa que el Viu Montjuïc podria 

potenciar. Conclou proposant que la següent edició s'hauria de celebrar abans del canvi d'hora 

de la tardor del 2022. 

 

Marc Serra agraeix l'esforç i la feina feta des del Teatre Lliure: sense la implicació de tots els 

equipaments no hagués sigut possible tirar endavant aquest projecte.  

Intervenció Resposta 

Representant de CooperaSec demana que es 

tingui en compte la seva entitat, així com els 

Plans Comunitaris de La Marina i del Poble-

sec, de cara a la següent edició. Proposa 

incloure també actors de comerç de 

proximitat, de l'economia solidària o de la 

taula sociolaboral de La Marina i Poble-sec, 

en cas que s'organitzin àpats i esdeveniments 

gastronòmics 

Marc Serra  pren nota dels comentaris de 

CooperaSec, Casa de la Premsa i l'AVV Font 

de la Guatlla: afirma que el projecte s'ha de 

construir amb els veïns, però opina que es va 

en la bona direcció. També s'anota la 

demanda de reforçar l'Oficina de Montjuïc. 

Espera que l'any vinent es construeixi un 

programa ben atractiu amb la participació de 

veïns i entitats. 
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Intervenció Resposta 

Representant de la Casa de la Premsa: 

· Comparteix la valoració positiva de 

l'esdeveniment. 

· Demana una major dotació pressupostària 

de cara al Viu Montjuïc de l'any vinent. 

· Demana que es comenci a fer un grup de 

treball de cara al centenari de l'exposició del 

1929. 

 

Representant de l'AVV Font de la Guatlla:  

· Felicita els organitzadors per la feina feta.  

· Reflexiona sobre que la ciutat sempre 

s'enfoca en els turistes, quan la vertadera 

riquesa de la ciutat és la gent del territori. 

Demana que se segueixi treballant perquè la 

gent de Barcelona i la seva àrea metropolitana 

conegui la Muntanya de Montjuïc. 

Marc Serra espera que de les 37.000 

persones assistents n'hi hagi que ha visitat 

equipaments que desconeixia. Valora 

positivament la feina conjunta i la col·laboració 

entre els diversos equipaments, així com 

reconeix la feina de Xavier Martín com a 

referent. 

 

 

 

5. Informacions de mobilitat del Parc Montjuïc: obres plaça Espanya, parades bus 

provisionals Maria Cristina, carrils exclusius bici-bus-taxi-serveis.  

 

Xavier Martín comparteix presentació en pantalla.  

 

Obres plaça Espanya: Explica que la pl. Espanya està afectada per les obres dels ascensors 

per la millora de l'accessibilitat a les línies L1 i L3 del metro de pl, que durarà uns mesos. Per 

altra banda, el futur allargament de la L8 comportarà obres durant anys i també està previst el 

projecte de la futura estació de busos soterrada de Maria Cristina. Comunica que s'anirà 

informant d'aquestes obres a mesura que es desenvolupin, també als Consells de Barri.  

 

Parades bus provisionals Maria Cristina: Ara hi ha menys espai per als busos a pl. Espanya, fet 

que ha comportat el desviament d'algunes línies a Maria Cristina. Això genera un problema 

logístic amb els actes que se celebren a Maria Cristina: als últims anys, s'han reduït un 30%  

d´activitat : la Fira només fa 2 actes, se segueixen organitzant curses esportives i 

esdeveniments de ciutat com La Mercè, el Cap d'Any i la Cavalcada de Reis. Cada vegada que 

es fa un acte a Maria Cristina, la mobilitat queda molt afectada: s'intentarà reubicar els busos  

preferentment a la zona de Rius i Taulet i per això s´ha posat la rotonda perquè els busos 

puguin fonar la volta, en casos molt excepcionals, també de tall de Rius i Taulet, caldrà 

reubicar-los a carrers propers com Lleida, Guàrdia Urbana. Joaquim Blume i Maria 

Montsessori. 

 

Millores transport públic: Explica que per millorar la mobilitat a Montjuïc i reduir el pas amb 

vehicle privat, cal millorar la xarxa de transport públic. Informa que s´ha fet la millora del bus 

150, que s'ha apropat als veïns de Poble-sec: ara surt des de pl. Espanya, puja pel C/ Lleida i 

el recorregut és circular, ja que ja no fa parada final al Castell. També hi ha la idea d'ubicar una 

parada del bus 23 al C/ Jocs del 92: una reivindicació històrica del veïnat de Can Clos. 

Finalment, s'intentarà de nou que TMB accepti millorar la freqüència del bus 13: l'empresa 
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sempre al·lega que aquesta línia té un nivell d'ocupació molt baix, però s'ha de valorar que, si el 

servei no és bo, és normal que se'n faci poc ús. 

 

Actualització senyalística: Es renovaran tots els senyals, tant de vianants com per vehicles, ja 

que es troba en mal estat, vandalitzada i desfasada. La idea és que la intervenció estigui feta a 

finals del 2021. 

 

Explica que s'han realitzat comptatges de vehicles i s'ha detectat que molts cotxes passen per 

la Muntanya de Montjuïc per a fer drecera cap a altres indrets, fet que es vol evitar perquè 

genera una contaminació innecessària. Aquest efecte puja del 12,1% els caps de setmana a un 

37,8% entre setmana. Per tal d'evitar aquest fenomen, s'implementaran tres trams exclusius 

on estarà prohibit el pas, excepte per a busos, transports col·lectius, serveis, taxis i bicicletes: al 

C/ Jocs del 92, al Passeig Olímpic i a l'Av Miramar. Funcionaran de 7.00 h a 19.00 h tots els 

dies de la setmana, excepte en determinades situacions especials : com Saló de l´Automòbil, 

grans concerts o esdeveniments excepcionals. Es vol deixar clar que la mesura vol evitar 

l´efecte drecera del vehicles que creuen la muntanya per no quedar-s´hi, però que igualment es 

podrà accedir amb vehicle privat a tots els equipaments del Parc.  Informa que ja s´han enviat 

fitxes personalitzades a cada equipament del Parc Montjuïc amb els itineraris recomanats 

perquè, tant treballadors com usuaris, tinguin clar com accedir : sigui caminant, en transport 

públic o en vehicle privat. La idea és implementar aquestes mesures el mes de desembre, si 

avui queden validades. S'anirà avaluant el comportament dels vehicles, també des de la 

guàrdia urbana, per detectar si es produeixen efectes indesitjats i s'han de fer modificacions. 

També explica que es valorarà la proposta majoritària que s'ha sentit als Consells de Barri: que 

hi hagi exclusivitat de pas per a veïns, almenys a l'Av. Miramar i C/ Jocs del 92.  

 

Dóna pas al torn de preguntes sobre aquest punt: 

 

Intervenció Resposta 

Representant de l'AVV Poble-sec: 

· Considera que s'ha trobat una bona solució 

als busos desviant-los a Rius i Taulet, ben 

lluny dels habitatges. Quan Maria Cristina 

estigui ocupada, proposa que els busos es 

derivin a pl. Ildefons Cerdà i la zona de la 

Ciutat de la Justícia. 

· Assenyala que hi ha tres línies de bus del 

Baix Llobregat (E70, E86 i E81) que pugen pel 

C/ Lleida, quan podrien circular per l'Av. Maria 

Cristina on no hi ha habitatges ni escoles. Ho 

planteja com a reivindicació històrica. 

· Expressa els seus dubtes pel que fa al 

tancament dels tres trams de carrer a 

Montjuïc, ja que no hi ha prou guàrdia urbana 

per controlar que es respectin. Per altra 

banda, faran augmentar el trànsit a altres vies 

properes. 

· Demana que es consideri el Funicular com 

una línia més del metro de la ciutat i que, per 

Marc Serra respon recollint la preocupació 

que ha vist que genera l'establiment dels tres 

carrils exclusius. Explica que tota la 

preocupació que té a veure amb escoles i 

equipaments amb usos veïnals s'hauria de 

solucionar amb la incorporació d'un "Excepte 

veïns" als senyals de l'Av. Miramar i C/ Jocs 

del 92. Expressa la voluntat que les rutines de 

mobilitat als centres educatius es facin amb 

transport públic, malgrat que s'entén que 

sempre hi ha excepcions. Pel que fa a les 

visites de proveïdors i serveis, es mostra 

preocupat pel que s'ha expressat: s'han 

treballat les vies alternatives amb unes fitxes 

amb la idea que els proveïdors puguin 

adequar les seves rutes. Admet que un 

aspecte a millorar és el cas dels familiars i 

usuaris d'alguns equipaments amb persones 

en situació de vulnerabilitat i que fan visites no 

puntuals i el cas dels treballadors: s'ha de 
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Intervenció Resposta 

tant, s'ampliïn els horaris del servei. 

· Demana que es millori la connectivitat entre 

La Marina, Poble-sec i la resta de la ciutat. 

Falta la línia H18 de bus des de la Marina. Es 

mostra d'acord amb les restriccions de 

mobilitat dels vehicles privats, però demana 

que es facin un cop s'hagin millorat els serveis 

que la muntanya requereix. 

poder estudiar com hi pot haver algun tipus 

d'acreditació per accedir per la ruta mes fàcil i 

més ràpida. Demana que aquestes qüestions 

particulars s'adrecin a Xavier Martín. Conclou 

afirmant que la voluntat no és canviar les 

rutines habituals dels usuaris de la muntanya 

fins que hi hagi una millora del transport 

públic. 

Representant d'ASPACE explica que la seva 

entitat és un servei públic ubicat a la 

Muntanya de Montjuïc que atén més de 1800 

pacients amb paràlisi cerebral i 

pluridiscapacitat cada any, provinents de tota 

Catalunya. Els preocupa molt l'accessibilitat 

dels usuaris: el circuit alternatiu que s'ha 

plantejat incrementa el temps de trajecte en 

20 minuts. Demana sensibilitat i solucions per 

no perjudicar les famílies que hi accedeixen 

en transport privat adaptat. També demana 

que es consideri l'accessibilitat dels més de 

250 professionals que treballen a 

l'equipament. 

 

Representant del Jardí Botànic i del Museu de 

Ciències Naturals: 

· Afirma compartir els objectius, si bé la 

proposta li genera dubtes. Troba que la 

solució és poc selectiva i pot perjudicar les 

persones que van a Montjuïc a treballar. Al 

seu cas, explica que dificulta molt la mobilitat 

entre els dos jardins: es necessitaria un passi 

per als treballadors. 

· També comenta que no hi ha servei de bus 

abans de les 7.00 h del matí, fet que fa que 

els jardiners hagin d'accedir en vehicle privat. 

 

Representant PACAME : 

· Considera que l'excepció per als veïns a l'Av. 

Miramar és molt important. 

· Sobre Maria Cristina, demana que els grans 

esdeveniments s'haurien de moure cap a 

altres ubicacions de forma permanent: afecten  

la mobilitat, generen soroll i incidències. 

· Explica que hi ha un problema amb el 

semàfor de la via d'accés de pl. Espanya a 

l'Av. Maria Cristina, que s'hauria de corregir. 

Actualment genera confusió. 

Marc Serra respon que s'incorporarà "Excepte 

veïns" a l'Av. Miramar i C/ Jocs del 92. Es 

treballarà bilateralment amb els equipaments 

que poden tenir més greuge pel perfil 

d'usuaris que atenen i, en tot cas, explica que 

aquesta mesura s'avaluarà i s'anirà veient si 

l'objectiu, que és compartit per tothom, s'està 

assolint o no. Es faran comptatges de 

vehicles: els actuals són preocupants i ens 

han de fer reflexionar i prendre mesures.  
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Representant de l'AVV Font de la Guatlla: 

· Opina que la pl. Cerdà és petita i no seria el 

lloc adequat on traslladar-hi parades de bus.  

· Exposa que quan es fan actes a Maria 

Cristina i Gran Via es genera un embús que 

impossibilita que els cotxes puguin sortir del 

barri. L'única sortida és per Montjuïc: s'hauria 

de trobar alguna solució per al veïnat. 

 

Representant de la Residència Tres Pins i 

Fundació Sant Pere Claver: 

· Explica que els carrils restringits afecten a 

alguns dels treballadors i poden perjudicar a 

les famílies que vénen a visitar als usuaris de 

la residència. Demana que es tingui això en 

compte. 

· Demana que es valori l'impacte dels carrils, 

per veure si realment redueixen el trànsit de 

vehicles. 

· Demana que es reforcin horaris del transport 

públic i que s'hi instal·lin estacions de Bicing a 

la Muntanya de Montjuïc. 

· Pregunta si els carrils restringits també 

funcionen durant el cap de setmana. 

Marc Serra respon que l'arribada del Bicing és 

un reivindicació recorrent. A partir del 2022 hi 

haurà 3 noves parades a la Muntanya de 

Montjuïc: al CaixaFòrum, a Miramar i a les 

Piscines Picornell-INEFC. 

Representant de l'Associació de Guies de 

Turisme de Catalunya: 

· Vol saber si el carril exclusiu de busos també 

inclou els busos de turisme (escolars i de 

visitants). 

· Pregunta si hi ha alguna afectació a les 

parades d'aparcament dels busos. 

· Vol saber si hi ha alguna diferència a la 

circulació entre els dies laborals i festius. 

Xavier Martín respon que tots els vehicles de 

transport col·lectiu (busos, ambulàncies, 

busos escolars i turístics, vehicles logotipats 

de serveis, etcètera) podran passar. Les 

afectacions seran tots els dies de la setmana. 

S'està treballant també amb altres temes: 

coixins berlinesos i radars pedagògics per a 

reduir la velocitat en alguns trams de la 

Muntanya de Montjuïc.  

Representant de la Fundació Joan Miró: 

· Assenyala que hi ha molts vehicles 

abandonats als aparcaments de la muntanya. 

· Troba a faltar la possibilitat de crear zones 

blaves a la muntanya que impedís que la gent 

de fora de Barcelona hi deixés allà els seus 

vehicles. 

· Es mostra d'acord amb la necessitat del 

Bicing i es mostra amoïnada pel fet que no es 

parli de la línia 55 de bus. 

· Explica que el principal problema que veu a 

la proposta és l'accés per l'Av. Miramar, 

especialment per als treballadors. 
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Representant del Centre de Recerca Històrica 

del Poble-sec, parlant com a veïna, explica 

que viu al Poble-sec, però com tants altres 

veïns del barri, treballa a la Zona Franca. 

Critica que, fent el trajecte en transport públic, 

triga més del doble de temps que si fa servir el 

seu vehicle privat. Demana millorar molt la 

xarxa de transport públic, ja que amb les 

restriccions actuals opina que els veïns es 

quedaran sense opcions i es col·lapsaran els 

barris del voltant de la muntanya. 

Marc Serra respon que, com a veïna, podrà 

seguir accedint per l'Av. Miramar. Convida als 

veïns a sumar-se al transport públic, recordant 

que s'han inaugurat tres noves parades de  

metro i que hi ha senyals de millora, tant amb 

la línia de bus 150 com amb la L9 del metro. 

Directora de l'Escola Jacint Verdaguer: 

· Denuncia que els vehicles que circulen per la 

muntanya com a drecera passen pel C/ Lleida, 

on hi ha una escola amb 400 alumnes, a més 

de molts veïns i veïnes. Opina que seria 

interessant eliminar el carril que va cap al C/ 

Rius i Taulet per suprimir aquest efecte. 

· Vol saber quines accions estan previstes per 

a les afectacions a la mobilitat del C/ Lleida 

que causaran les obres a la pl. Espanya. 

Marc Serra respon que és cert que el C/ 

Lleida està absorbint massa mobilitat de 

busos (sovint interurbans) i altres vehicles. 

Explica que va visitar l'escola i va adquirir el 

compromís de buscar solucions a aquesta 

qüestió, tot i que no serà fàcil. S'ha constituït 

una taula per estudiar com desviar aquest 

trànsit cap a Maria Cristina: és un tema que 

preocupa molt. 

Representant de l'AFA Tres Pins: 

· Es mostra d'acord amb el comentaris del 

representant de l'AVV Poble-sec. Recorda que 

amb aquestes mesures els vehicles acabaran  

circulant pel Pg. de l'Exposició, on hi ha també 

l'escola Poble-sec. 

· Explica que a l'Escola Tres Pins hi van 

moltes famílies de fora de Barcelona i mostra 

la seva preocupació per com afectaran les 

restriccions a usuaris i treballadors. 

· Mostra la seva preocupació pel trànsit de les 

autoescoles: proposa que de 8.00 h a 10.00 h 

i de 16.00 h a 18.00 h no circulin per davant 

de l'escola. 

· Demana incrementar la freqüència de pas 

del bus 150 a la mateixa franja horària de matí 

i de tarda. 

Ivan Balmanya respon que es mirarà de fer 

mesures per reduir la velocitat al Pg de 

l'Exposició i per protegir els vianants. 

Representant de la Fundació Barcelona 

Olímpica i del Museu Olímpic: 

· Pregunta si els busos escolars podran 

accedir al museu amb normalitat. 

· Pregunta si els proveïdors i serveis de 

l'equipament podran accedir amb normalitat. 

Les rutes alternatives proposades no són 

fàcils ni immediates. 
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· Mostra la seva preocupació pel possible 

col·lapse del trànsit a altres zones de la ciutat, 

com el barri del Poble-sec. 

· Demana millorar la freqüència de pas del 

bus 150. 

Representant de l'AVV Can Clos: 

· Recorda que fa anys que es reclamen les 

reivindicacions de la nova parada del bus 23 i 

d'augmentar la freqüència del 13. 

· Explica que, quan hi ha esdeveniments, els 

barris de Can Clos i El Polvorí queden 

incomunicats. Troba importantíssim que 

s'inclogui als veïns al tram del C/ Jocs del 92. 

Marc Serra proposa que totes les qüestions 

de mobilitat exposades (busos, funicular, 

etcètera) s'entomin amb una reunió presencial 

concreta, amb tècnics de TMB i guàrdia 

urbana, on es puguin treballar propostes a 

validar després al Consell del Parc. Recorda 

que tots els canvis i millores de mobilitat han 

de passar per canvis de rutines, renúncies i 

canvis d'hàbits per a poder avançar cap a una 

mobilitat més sostenible i menys contaminant. 

Això sempre generarà controvèrsia, però es 

vol fer de forma progressiva i amb el màxim 

de consens: avaluant mesures, corregint el 

que sigui necessari i tenint la sensibilitat per 

recollir la singularitat d'aquells equipaments 

que treballen amb situacions complexes. 

 

Marc Serra proposa constituir un grup per treballar la mobilitat i fer una convocatòria per al mes 

de gener de cara a tenir un espai on compartir totes aquestes qüestions.  

 

 

6. Torn obert de paraules.  

 

Marc Serra dóna pas al torn obert de paraules. 

 

Intervenció Resposta 

Representant de l'AFA Pau Vila exposa que 

les actuacions del programa "Protegim les 

Escoles" no han protegit les escoles. Les 

diferents actuacions a l'escola Pau Vila i a la 

Jacint Verdaguer no estan funcionant: 

segueixen havent els mateixos problemes 

amb el trànsit.  

Marc Serra respon que el programa "Protegim 

les Escoles" s'ha treballat al marge del 

Consell de Montjuïc. Explica que s'ha visitat 

l'escola Pau Vila i s'ha parlat amb l'AFA i la 

direcció del centre: la intervenció realitzada 

correspon al que es va acordar en un 95%. 

Admet que a la rampa hi segueixen circulant 

motos: no és senzill posar un obstacle que 

asseguri que no puguin circular motocicletes 

però, alhora, que sí que hi puguin passar 

cadires de rodes. Es compromet a millorar la 

zona d'estada del Polvorí. Explica que, a l'altre 

cantó que dóna a Font de la Guatlla, es va fer 

la intervenció acordada: si ara es volen fer 

modificacions, es pot parlar, però s'ha de partir 
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d'un consens. Aquest estiu s'han fet 22 

intervencions al districte: es pot programar 

una segona fase de millora a l'estiu del 2022, 

trobant un punt d'equilibri per a poder arribar 

també a les escoles on encara no s'ha pogut 

intervenir. 

Representant de PACAME: 

· Explica que les autoescoles tenen una 

afectació molt gran a la mobilitat de la 

muntanya i als barris adjacents com Poble-sec 

i Font de la Guatlla. Demana que també es 

tracti aquesta qüestió. 

· Critica que ha passat quasi un any de l'últim 

Consell i que això fa que avui s'hagin tocat 

molts temes. Proposa que es facin almenys 3 

cops a l'any. 

· Sobre el carnet Gaudir Més, el valora 

positivament, però demana que s'incorpori 

també els veïns dels barris i s'estengui a més 

equipaments, perquè també són de Montjuïc.  

 

· Sobre Maria Cristina, explica que no entén 

perquè s'hi fan curses atlètiques des d'allà i no 

des de l'Estadi Olímpic. Tampoc no entén 

perquè s'han de mantenir les Festes de La 

Mercè: demana que se segueixen movent 

esdeveniments a ubicacions més encertades. 

 

· Denuncia la problemàtica del soroll al Poble 

Espanyol. Critica que no veu accions ni 

solucions més enllà de bones paraules. 

Demana una reunió amb els gerents del Poble 

Espanyol, l'Ajuntament i tots els partits polítics 

per arribar a solucions.  

 

· Denuncia que torna a haver-hi problemes 

amb els "botellots": el 2020 es va parlar amb 

Albert Batlle i l'Intendent de la guàrdia urbana 

de fer visites in situ. Demana solucions: els 

veïns estan cansats dels problemes de soroll i 

d'inseguretat. 

Marc Serra respon que la DGT i les 

autoescoles tenen concessió fins febrer del 

2027, però es mostra obert a treballar el tema 

i, sobretot, a repensar aquesta concessió a 

partir del 2027.  

 

Pren nota sobre el "Gaudir Més" perquè es 

pugui ampliar a tots els equipaments i tingui 

més arrelament entre els veïns.  

 

Anton Vidal, representant del Poble Espanyol,   

es compromet a fer una reunió per trobar 

solucions i compatibilitzar l'activitat del recinte 

amb el dret al descans dels veïns.  

 

Associació de Comerciants Poble Espanyol fa 

constar en el xat que voldria participar en les 

converses PACAME i Poble-Espanyol com a 

part afectada pels sorolls de les activitats..  

 

Marc Serra veu molt positivament la trobada 

entre PACAME i el Poble Espanyol: s'ofereix a 

mediar des de districte si es veu necessari. 

Representant de l'AFA Jacint Verdaguer: 

· Expressa la seva preocupació per com 

afectaran les obres de pl. Espanya i les 

mesures de mobilitat de Montjuïc al trànsit del 

C/ Lleida. Vol saber quines previsions hi ha i 

Marc Serra respon que s'està treballant en el 

tema del trànsit del C/ Lleida, però que 

caldran 4 o 5 setmanes per a poder presentar 

una proposta per veure com desviar aquests 

busos i dissenyar un itinerari alternatiu. 
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què es pensa fer.  

· També demana alternatives per evitar que 

els busos turístics pugin pel C/ Lleida per girar 

pel C/ Rius i Taulet. Considera que s'hauria de 

trobar una altra via d'accés. 

Representant de l'AFA Tres Pins es mostra 

totalment d'acord amb la intervenció del 

membre de l'AFA Pau Vila sobre les accions 

de "Protegim les Escoles". També demana 

que, si es vol presumir de Montjuïc com a 

espai natural, es posin tanques de fusta i no 

metàl·liques per protegir les escoles de la 

muntanya, tal com s'ha fet en altres centres 

educatius. 

 

 

Marc Serra anuncia que, a proposta de diferents membres del Consell del Parc, es constituirà 

un grup per parlar de natura: hi haurà equipaments com el Jardí Botànic, entitats veïnals que 

intenten treballar aquest tema a Montjuïc, escoles, etcètera.  

 

Dóna per tancat el Consell del Parc de Montjuïc, agraeix molt la participació i expressa que li 

hagués agradat que la reunió fos més presencial, fet que hagués millorat el debat. Demana de 

prioritzar l'assistència presencial a la propera sessió. Reflexiona que no és senzill: el Consell té 

una composició molt diversa i variada, amb interessos a vegades molt diferents, però l'objectiu 

és generar consensos amplis en els temes que ens preocupen. Això implica treballar a poc a 

poc i cedir en algunes ocasions per a protegir l'interès general.  

 

Nota a banda de l´acta : Foment Excursionista de Barcelona excusa la seva presència i 

demana tractar quan sigui possible el projecte de Pla Director de Camins de Montjuïc i la seva 

proposta Montjuïc 360º. 

 


