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Sessió participativa del Pla d'actuació del Parc de Montjuïc amb
arquitectes
Lloc : Sala d'Actes del COAC (plaça Nova, 5)
Demarcació : Barcelona
Data inici : Divendres, 18 gener, 2019
Horari: 12 a 14 h
Tornar
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El Pla d?actuació del Parc de Montjuïc té com a objectiu emprendre una sèrie d?accions i
línies de treball que han de convertir la muntanya en un parc equipat referent per als
ciutadans de Barcelona, tot concretant les directrius fixades per la Modificació del Pla General
Metropolità a l?àmbit de la Muntanya de Montjuïc de 2014.
La redacció d?aquest Pla d?actuació, que s?ha dut a terme durant l?any 2018 amb la
participació dels equips tècnics de l?ajuntament i els principals agents del parc de Montjuïc,
culmina en un procés de participació obert a la ciutadania.
En el marc d?aquest procés participatiu, el proper divendres 18 de gener es farà una
sessió adreçada a arquitectes, organitzada pel Districte de Sants-Montjuïc en col·laboració
amb el COAC.
12.00 h Presentació a càrrec de Sandra Bestraten, presidenta de la Demarcació de
Barcelona
12.10 h Explicació de les línies estratègiques del Pla, a càrrec de l'equip tècnic:
· Xavier Martín Masip, del Districte de Sants-Montjuïc
· Mar Santamaria, de 300.000 Km/s
12.30 h Participació de la fila zero:
· Fernando Álvarez Prozorovich, doctor arquitecte i director del Màster de Restauració de
Monuments de la UPC;
· Joan Forgas, arquitecte

· Pol Font, de la Direcció de Model Urbà de l'Ajuntament de Barcelona
· Martí Abella, de l'Institut Municipal d'Urbanisme
· Ricard Fericgla i Aurelio Monterde, del Grup de Treball de Sants-Montjuïc del COAC
· Dominique Tomasov, arquitecta
13.00 h Debat amb els assistents.
Per a més informació, consulta el web del Pla d'actuació [3].
Acte coorganitzat amb:

Recupera la sessió en vídeo:
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