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INFORME DE RESULTATS DEL TALLER ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT
PROCÉS PARTICIPATIU REPENSEM L’ESPAI FIRAL DE MONTJUÏC

1. DADES GENERALS

Dia: 15 de desembre de 2021
Hora: 18.00 a 20.00 h
Lloc: Espai Bombers. C/ Lleida, 30. 08004 Barcelona

Assistència ciutadania i Fira (35):

1. Joan Angulo, Fira de Barcelona
2. Santiago Navarro Massa, veí
3. David Russell, AAVV Font de la

Guatlla
4. Joan Termes Roig, Comissió Museu

del Transport Barcelona
5. Marta Campos Lopez, Diari La

Marina
6. Oriol Vidal Pujol-Xicoy, veí
7. Piedad Barragan, veïna
8. Sergi Gàzquez Cabañas, AAVV

Poble-sec
9. Carlos Hernández
10. Montserrat López García
11. Ferran Armengol
12.

13. Victor Sánchez, Fundació Mies Van
Der Rohe

14. Josep Maria Cruset, veí
15. Montserrat Masset Arbusà, veïna
16. Mercè Sabartés Ruescas, Fundació

Joan Miró
17. Jose Garriga Simó, Vocalia urbanisme

AAVV Esquerra Eixample
18. Rosa Maria Galimany Granés, Grup

arquitectes COAC Eixample
19. Analia Sabarese, veïna
20. Rebecca Ludovico, Servis Complet
21. Leonard Ferran
22. Josep Maria Varas, veí
23. Manuel Marina, veí
24. Joaquina Cabré Recio, veïna

25. Francesc Solà, veí i vinculat a Fira de
Barcelona

26. Maria Cardús Moya, veïna
27. Xan Da Torre
28. Magda Masset Arbusà, veïna
29. Eric Rusiñol, CaixaForum Barcelona
30. Alejandro Solà
31. Alfonso Troyano Ruiz, Resa Logistic

S.L
32. Margarita Pernas, Xarxa de suport

mutu del Poble-sec
33. Mireia Padilla
34. Jesús García Pérez, veí
35. Rita Socias Segura, veïna

Representants de l’Ajuntament (11):
1. Natalia López, Barcelona Regional
2. Andres Garcia, Barcelona Regional
3. Jordi Mercader, Barcelona Regional
4. Xavier Farré, conseller tècnic districte Sants-Montjuïc
5. Ling Ling Masferrer Lletjós, Consellera de districte Sants-Montjuïc
6. Eudosio Gutiérrez, Conseller de districte Sants-Montjuïc
7. Ancor Mesa Méndez, Conseller de districte Sants-Montjuïc
8. Gerard Lillo, Participació districte Sants-Montjuïc
9. Anna Sánchez, Participació Ecologia Urbana
10. Sandra Salvador, regidoria participació
11. Manuel Valdés, Gerent de Mobilitat i Infraestructures, Ajuntament de Barcelona
12. Xavier Matilla, Arquitecte en Cap, Ajuntament de Barcelona

2. PLANTEJAMENT GENERAL DE LA SESSIÓ

- Benvinguda institucional, presentació de la sessió.
- Presentació de les premisses sobre espai públic i mobilitat, en el marc de l’espai firal de Montjuïc (el

contingut complet de l'exposició es troba a la presentació penjada al Decidim).
- Debat sobre espai públic i mobilitat en el nou espai firal de Montjuïc.
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3. DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

3.1. Aportacions del Grup 1

Espai públic

A continuació es presenten les propostes del grup 1 relacionades amb l'espai públic, organitzades segons
l'àmbit específic al qual fa referència (recinte firal de Montjuïc, Avinguda Maria Cristina i Plaça de l'Univers)
i amb indicació del grau de consens assolit a cadascuna d’elles. Les propostes sobre espais que no formen
part de l'àmbit de reflexió del procés participatiu es recullen dins d'Altres àmbits.

Recinte Firal de Montjuïc

➔ Guanyar espai per a vianants i espais públics per al veïnat, dins del recinte firal de Montjuïc. ALT

Avinguda Maria Cristina

➔ Reduir els carrils de circulació vehicular de l'Avinguda Maria Cristina i ampliar-ne l'espai per als
vianants. ALT

➔ Eliminar les escales i les passarel·les situades en les cantonades de l'avinguda Maria Cristina amb
l'avinguda Rius i Taulet, amb l'objectiu d'ampliar la visual de l'entorn -incorporar visualment el
pavelló de Mies Van der Rohe-, ampliar-ne les voreres i treure els obstacles arquitectònics. ALT

➔ Prioritzar el passat històric del recinte Firal de Montjuïc, tenint en compte aspectes clau del projecte
inicial de l'any 1929, com és la monumentalitat i la perspectiva de l'avinguda Maria Cristina. MIG

➔ Reurbanitzar l'avinguda Maria Cristina, mantenint la simetria que defineix el seu eix transversal. BAIX

Plaça de l'Univers

➔ Transformar la plaça de l'Univers en un espai públic amb zones verdes. MIG

Altres àmbits

Parc de Montjuïc

➔ Preservar el Parc de Montjuïc com un gran espai públic verd, que dona servei a escala
metropolitana. ALT

Palau d'Esports

➔ S'expressa la inseguretat que dona el Palau d'Esports, sobretot a la nit, a causa dels usos que
tenen lloc al voltant. BAIX

Pavelló Italià

➔ No enderrocar el Pavelló Italià, donar-li un altre ús tenint en compte les necessitats del veïnat. Es
proposa que sigui un espai esportiu, amb la finalitat de dinamitzar l'espai públic del voltant. MIG

➔ Desmuntar el Pavelló Italià i muntar-lo en un altre lloc de l'entorn del recinte Firal de Montjuïc.
BAIX

➔ Des del punt de vista de la Fira de Barcelona, es puntualitza que enderrocar o canviar l'ús del
Pavelló Italià impactarà en l'activitat firal perquè actualment és un espai utilitzat per fer
esdeveniments puntuals. BAIX
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Mobilitat

A continuació, es presenten les propostes del grup 1 relacionades amb la mobilitat, organitzades
segonsl'àmbit específic al qual fa referència (Avinguda Maria Cristina, C/ Mèxic, C/ Lleida, C/ Guàrdia
Urbana i eix C/ Tamarit - Pl. Univers - C/ Mèxic) i amb indicació del grau de consens assolit a cadascuna
d’elles. Les propostes sobre espais que no formen part de l'àmbit de reflexió del procés participatiu, es
recullen dins d'Altres àmbits.

Avinguda Maria Cristina

➔ Tenint en compte que l'avinguda Maria Cristina es tanca contínuament per dur a terme activitats
firals i altres esdeveniments, es proposa crear i difondre un pla de contingència per garantir la
mobilitat dels vianants, ciclistes, persones que utilitzen la xarxa de transport públic, taxis i vehicles
privats. ALT

➔ Millorar la senyalística de l'avinguda Maria Cristina per millorar la seguretat dels vianants davant les
persones que utilitzen patinets elèctrics i altres tipus de vehicles de mobilitat personal. MIG

C/ Mèxic

➔ Pacificar el C/ Mèxic, per guanyar més espai per als vianants. ALT

C/ Lleida

➔ Pacificar el C/ Lleida i establir un sentit únic de circulació vehicular: baixada, com una estratègia per
reduir el soroll vehicular. MIG

C/ Guàrdia Urbana

➔ Prolongar el C/ Guàrdia Urbana fins a l'avinguda Paral·lel, i establir un sentit únic de circulació
vehicular: pujada. MIG

➔ La prolongació del C/ Guàrdia Urbana fins a l'avinguda Paral·lel, s'imagina com un espai amb
vegetació, lliure d'obstacles i permeable. MIG

Eix C/ Tamarit - Pl. Univers - C/ Mèxic

➔ Crear un eix per connectar el carrer Tamarit, el carrer Lleida i el carrer Mèxic, obrint un passeig d'ús
públic, a través Pavelló de la Metal·lúrgia, que permeti connectar els barris del Poble-sec i la Font de
la Guatlla. i establint un horari d'obertura i tancament. ALT

Altres àmbits

Parc de Montjuïc

➔ A una escala de ciutat, es considera necessari que la intervenció millori la connexió amb el parc
de Montjuïc. ALT
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Altres propostes

A continuació, es presenten les propostes del grup 1 relacionades amb altres temes com Usos, Habitatge,
Patrimoni i Procés participatiu, que, tot i que han estat debatuts àmpliament en sessions anteriors, es
recullen amb la finalitat de ser incorporats en el document final del procés participatiu.

Usos

➔ Amb l'objectiu de millorar la convivència d'usos firals i veïnals, es proposa que el recinte firal de
Montjuïc només aculli esdeveniments de menor format, com és el cas del Saló del Manga de
Barcelona, i que els de gran format tinguin lloc al recinte firal de l'Hospitalet. ALT

➔ Es considera que el principal repte d'aquest procés és conciliar les necessitats de la Fira de Barcelona
amb les necessitats i demandes veïnals. MIG

➔ Des del punt de vista de la Fira de Barcelona, es planteja que les principals consideracions logístiques
per dur a terme les seves activitats són: (1) Establir zones de càrrega i descarrega i (2) Considerar que
els muntatges i desmuntatges es realitzen en horari nocturn. BAIX

Habitatge

➔ Edificar nou habitatge dins del recinte firal de Montjuïc i no pas a l'avinguda Maria Cristina, perquè es
considera que això modificaria el seu paisatge urbà. ALT

➔ Edificar nou habitatge fora de l'àmbit de Barcelona ciutat, perquè es considera que actualment
compta amb una alta densitat d'edificacions. BAIX

➔ S'expressa la preocupació que si s'edifiqués nou habitatge de tipus dotacional públic dins del recinte
Firal de Montjuïc, es generaria un "gueto". BAIX

Patrimoni

➔ Incloure tot l'àmbit del recinte firal de Montjuïc dins del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de
Barcelona. BAIX

Procés participatiu

➔ Es considera que el procés participatiu "Repensem l'espai firal de Montjuïc" és poc democràtic. En
aquest sentit es proposa realitzar una consulta ciutadana. MIG

3.2 Aportacions grup 2

Mobilitat

A continuació, es presenten les propostes del grup 2 relacionades a la mobilitat, organitzades segon l'àmbit
específic al qual fa referència (C/ Mèxic, C/ Lleida, C/ Guàrdia Urbana i eix C/ Tamarit - Pl. Univers - C/
Mèxic) i amb indicació del grau de consens assolit a cadascuna d’elles. Les propostes sobre espais que no
formen part de l'àmbit de reflexió del procés participatiu es recullen dins d'Altres àmbits.
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C/ Mèxic

➔ Reduir el trànsit al C/ Mèxic. MIG

C/ Lleida

➔ Establir que la circulació del C/ Lleida sigui només de baixada. ALT

C/ Guàrdia Urbana

➔ Obrir el C/ Guàrdia Urbana fins al Paral·lel i que la circulació sigui de pujada. ALT

Eix C/ Tamarit - Pl. Univers - C/ Mèxic

➔ Obrir una connexió transversal de vianants entre Poble-sec i Font de la Guatlla a través de la pl. de
l'Univers i el Pavelló de la Metal·lúrgia. ALT

Altres àmbits

Parc de Montjuïc

➔ Millorar la mobilitat i el transport públic a la muntanya de Montjuïc en general. MIG
➔ Estudiar la possibilitat de fer un funicular des de pl. Espanya. BAIX

Espai públic

A continuació, es presenten les propostes del grup 2 relacionades a l'espai públic, organitzades segon l'àmbit
específic al qual fa referència (recinte firal de Montjuïc i Avinguda Maria Cristina) i amb indicació del grau
de consens assolit a cadascuna d’elles. Les propostes sobre espais que no formen part de l'àmbit de reflexió
del procés participatiu, es recullen dins d'Altres àmbits.

Recinte Firal de Montjuïc

➔ Fer més permeables (amb comerç, per exemple) les façanes dels carrers Lleida i Mèxic perquè deixin
de ser un mur opac del recinte firal de Montjuïc i contribueixin a "fer barri". ALT

➔ Repensar la façana del Palau del Vestit a Gran Via -que és considerat com un gran mur opac- i
estudiar l’ampliació de la vorera del davant. ALT

Avinguda Maria Cristina

➔ Mantenir el caràcter monumental i l'ús de ciutat de l'av. Maria Cristina. ALT
➔ Millorar el disseny urbà de l'av. Maria Cristina (li manca transversalitat per la barrera que suposen les

làmines d'aigua i hi ha massa espai per a vehicles). ALT
➔ Deixar de fer macrofestes i grans esdeveniments a l'av. Maria Cristina. BAIX

Altres àmbits

Pavelló Italià

➔ Enderrocar el Pavelló d'Itàlia i guanyar espai verd. ALT
➔ Millorar el verd i situar jocs infantils a banda i banda de la Font Màgica (on ara hi ha el Pavelló d'Itàlia

i entre la font i el Pavelló Mies van der Rohe). ALT
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Altres propostes

A continuació, es presenten les propostes del grup 2 relacionades amb altres temes com Usos que, tot i que
han estat debatuts àmpliament en sessions anteriors, es recullen amb la finalitat de ser incorporats en el
document final del procés participatiu.

Usos

➔ Estudiar possibles usos que podria acollir el subsòl de la plaça de l’Univers (zona logística de la Fira
i/o estació intermodal). BAIX

➔ Situar el Centre d'interpretació del parc de Montjuïc a plaça Espanya (com una de les entrades al
parc) i no pas al Castell. BAIX

➔ Situar el Museu del Transport al Pavelló de Comunicacions i Transport (el model seria el museu del
Convent Garden de Londres). BAIX

4. FOTOS

Fig 1. Panell de propostes sobre espai públic, grup 1. Fig 2. Panell de propostes sobre espai públic, grup 2.
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Fig 3. Panell de propostes sobre mobilitat, grup 2.
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