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Montjuïc no vol ser  
el pati del darrere 

tiu que es va engegar el 2018 per do-
nar forma al pla d’actuació que 
s’hauria d’estar desplegant entre el 
2019 i el 2029. És un repte que el 
govern de Colau diu que entoma 
amb la previsió de començar a ins-
tal·lar nous cartells aquesta matei-
xa tardor per fer més clares les in-
dicacions. També està en cartera 
l’objectiu de recuperar alguns ca-
mins històrics per facilitar a qui 
passeja anar d’un punt a un altre del 
parc: el 2022 s’hauria de decidir 
quins són els més útils. Els agents 
de la muntanya demanen que es 
prioritzi d’una vegada per totes el 
pla per a la muntanya. Ja el 2014 es 
va acordar una modificació del pla 
general metropolità (MPGM) de la 
zona que fixava aquests objectius, 
i llavors es preveia una inversió de 
54 milions en vuit anys. 

“És una zona que, tot i estar al 
mig de la ciutat, no té els mateixos 
nivells de confort en aspectes com 
la il·luminació o la seguretat”, la-
menta Pepe Serra, director del 

MNAC, que és un dels 22 equipa-
ments que aquest cap de setmana 
fan xarxa amb la proposta de Viu 
Montjuïc per intentar convèncer  
els barcelonins de pujar a la mun-
tanya amb 70 activitats gratuïtes. “A 
banda de l’àmbit de la Ciutadella, 
Montjuïc és el gran espai pendent 
de la ciutat”, afegeix Serra, que re-
marca les diferències entre una zo-
na forestal com Collserola i la mun-
tanya de Montjuïc, plena d’equipa-
ments, i concebuda com un espai 
més de la ciutat, però sense les ma-
teixes condicions de confort. Llan-
ça com a proposta la creació d’algun 
tipus de transport net –¿potser un 
trenet?– que fes la connexió entre 
els diferents espais. “Hi falta molta 
llum, i això provoca sensació d’inse-
guretat”, afegeix el director del Te-
atre Lliure, Juan Carlos Martel 

El  pla d’actuació que ara es des-
plega beu del planejament urbanís-
tic que ja es va fer el 2014 i que va fi-
xar objectius com blindar la munta-
nya davant de nous equipaments, 

La pandèmia ha portat més barcelonins a la muntanya 
i ha fet més evidents els seus dèficits de connexió

cosa que tancava la porta de forma 
definitiva a la possibilitat d’ubicar-
hi la nova gossera  i fins i tot traslla-
dar a altres zones alguns dels que ja 
hi ha amb l’objectiu d’alliberar es-
pai. També escrivia amb lletres ver-
melles la necessitat de frenar el pa-
per de la muntanya com a bypass del 
trànsit que vol fer drecera: es calcu-
la que dels 20.000 vehicles que pas-
sen cada dia per la muntanya, no-
més 4.000 hi tenen destí. El govern 
de Colau assegura que treballa per 
limitar el trànsit de pas, millorar els 
itineraris a peu i en bicicleta –fins i 
tot fent-hi arribar el Bicing– i inten-
tar optimitzar el servei d’autobusos 
que arriba a la muntanya, tenint en 
compte que les alternatives en 
transport públic, com la prolonga-
ció de la L2 del metro o del funicu-
lar fins al Castell, serien cares i no 
apareixen en els plans a curt termi-
ni del Govern.   

Reforçar la muntanya  
Tampoc l’Ajuntament veu ara del 
tot necessari foradar Montjuïc per 
fer-hi passar el metro, cosa que a 
banda de ser una operació cara, ani-
ria en la línia oposada al pla de talus-
sos que ja està dissenyant per refor-
çar la muntanya, que ha patit força 
amb els últims episodis de pluges 
torrencials. “Allargar el funicular 
ens sona bé, però no ho esperem a 
curt termini”, apunta el regidor del 
districte de Sants-Montjuïc, Marc 
Serra. El projecte, de fet, no figura 
de moment en els plans del Govern. 
Serra posa el focus en la necessitat 
de millorar els itineraris i de tancar 
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¿I si el gran parc que Barcelona ha 
projectat tants cops a la Sagrera o a 
les Glòries ja existís? La ciutat fa dè-
cades que viu d’esquena a les 337 
hectàrees de Montjuïc, un pulmó 
verd al qual durant anys s’han anat 
enviant tots els equipaments que 
calia col·locar –en total, 18 de cultu-
rals, 19 d’esportius i 16 d’educatius–: 
un autèntic calaix de sastre. Les res-
triccions de la pandèmia han fet que 
els barcelonins se sentin molt més 
seva una muntanya que s’havia con-
vertit en centre d’atracció turística 
i que col·lecciona plans de futur no 
executats, com la idea ara abando-
nada de crear una gran esplanada 
dels museus amb un vestíbul sub-
terrani just darrere de les Quatre 
Columnes de Puig i Cadafalch, pe-
rò que no acaba de millorar les seves 
mancances cròniques.  

La principal, la connexió, tant 
amb la ciutat com entre els dife-
rents espais repartits per la munta-
nya. I, lligats a aquesta mancança, 
com repeteixen els responsables 
dels equipaments de la zona, els dè-
ficits d’il·luminació, senyalització, 
manteniment i seguretat. La prova 
més clara que alguna cosa no acaba 
de rutllar és que una majoria molt 
gran de les cerques a Google sobre la 
Fundació Miró es facin a menys de 
200 metres de la porta del museu.  

La falta  de connexions i la senya-
lització deficient són dos dels punts 
més repetits en el procés participa-
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algunes vies de trànsit: “Hem de ga-
rantir que a tots els equipaments 
s’hi pugui arribar en cotxe, però im-
pedint que es continuï fent servir 
Montjuïc com a drecera”. I una de 
les reivindicacions dels veïns seria 
aconseguir una tarifa ciutadana per 
al telefèric, que ara és un mitjà de 
transport enfocat a les visites turís-
tiques, amb un preu de 13,50 euros 
el viatge d’anada i tornada. 

 Ara que la pandèmia, sobretot en 
el moment de distàncies màximes 
per als desplaçaments, ha portat 
molts barcelonins a passejar per 
Montjuïc, els dèficits s’han fet tam-
bé més evidents. “Hem pogut veu-
re que no és un espai que estigui ben 
pensat per passejar-hi, que en molts 
punts hi ha voreres estretes i s’hi ha 
d’anar pràcticament en fila índia”, 
descriu Sandra Bestraten, presiden-
ta de la demarcació de Barcelona del 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC). Defensa que més que pro-
hibir cotxes, el que ha de ser priori-
tari a Montjuïc és seduir barcelo-
nins i fer-ho amb millors connexi-
ons, com escales mecàniques –que 
funcionin, perquè molts ciutadans 
ara coincideixen a denunciar que les 
que hi ha passen molts dies fora de 
servei– i ascensors, i també amb un 
camí que no sigui costerut i que pu-
gui fer un paper similar al de la car-
retera de les Aigües, a Collserola.  

Més veïns 
El regidor del districte també cele-
bra aquest flux més gran de barcelo-
nins cap a Montjuïc: “Hi havia la 
idea que era una muntanya molt 
destinada als turistes, i ara la visió 
ha canviat: hi puja molta més gent 
a fer esport, passar estones als jar-
dins o celebrar aniversaris als parcs. 
Hem passat d’una turistificació 
molt marcada a un procés de veïni-
ficació”. En el plat dels punts clau 
que ja s’estan començant a desple-
gar hi situa la web unitària per po-
der veure tot el que passa a la mun-
tanya, o el nou centre d’interpreta-
ció de Montjuïc, que organitza iti-
neraris i que busca teixir relació 
entre la muntanya i els barris de 
l’entorn, i també, els canvis que 
s’han fet en algunes parades de bus 
per acostar-se als possibles usuaris. 
El que l’Ajuntament no preveu ara 
com una urgència és l’objectiu de 
traslladar equipaments que van 
quedar assenyalats el 2014, com el 
centre d’escalada de la Foixarda, el 
camp de rugbi o el tir amb arc. 

“Al final Montjuïc ha de ser el 
gran parc que Barcelona no té i no 
ser un parc amb una sola etiqueta, 
com la cultura o l’esport”, diagnos-
tica l’arquitecta Mar Santamaria, de 
l’equip 300.000 Km/s, que va seguir 
el procés participatiu i va redactar 
el nou projecte. Una de les conclusi-
ons del procés va ser, precisament, 
eliminar qualsevol etiqueta d’ús: 
Montjuïc és, segons l’últim projec-
te urbanístic, un parc equipat.  

“El que està clar, també, és que 
s’ha de mantenir com a parc, que 
no hi podem construir més, ni aug-
mentar la superfície impermeable. 
Hem de tornar-nos a creure que 
Montjuïc no és el pati del darrere 
de res, sinó un espai central i ne-
cessari”, defensa. El gran parc que 
la ciutat no té.e

“Filomena, saluda ton pare”
muntanya i diu: “Aquí veníem de pe-
tits al parc d’atraccions, i després, si 
tenies parella, buscaves un racó...” 
Potser per aquelles investigacions 
que va fer de jove a les fosques, es co-
neix ara tots els racons de la munta-
nya. Aquesta mateixa setmana es va 
tornar a perdre pels camins i assegu-
ra content que en va tornar amb prou 
espàrrecs per fer unes quantes trui-
tes. “Les pluges de fa uns dies han 
anat molt bé”, remata. 

Com evidencia aquesta petita 
granja, Montjuïc té moltes cares. 
L’entrada principal a la muntanya 
és des de plaça Espanya. Un cop su-
perat l’enrenou de la caòtica roton-
da, cal travessar les torres venecia-
nes i enfilar la pujada a través 
d’avorrits pavellons firals, passant 
per les Quatre Columnes de Puig i 
Cadafalch per arribar fins al 
MNAC. El rebedor de la muntanya 
és un bon resum del que hi troba-
rem a dalt: una amalgama d’espais 
més o menys bonics però que no 
acaben de lligar. La muntanya és ri-

ca en jardins i miradors, museus i 
equipaments esportius, però per 
arribar-hi cal molta paciència en 
transport públic o dues bones ca-
mes: “Hi ha algun autobús..., però 
jo només em plantejo pujar la 
muntanya a peu o en bicicleta”, ex-
plica en Jaume, un home jubilat 
que ve pedalant des del Poblenou. 
“És un espai fantàstic i ara encara 
hi ha una mica de gent, però a l’es-
tiu estava sol”, diu encantat. 

Els jardins estan ben cuidats i en 
aquesta etapa postpandèmica és un 
plaer gaudir d’un espai tranquil a 
l’aire lliure no massificat: “És que te-
niu mar i muntanya, teniu de tot”, 
destaca en Pascual Martínez, un ma-
drileny de 59 anys que ha vingut a vi-
sitar la seva filla que viu a Barcelona. 
“Està molt ben cuidat i té mèrit per-
què no és un jardí petitó”, valora. Els 
més fidels a la muntanya coincidei-
xen que a l’estiu estava pràctica-
ment buida i que ara de tant en tant 
s’hi veuen turistes, sobretot quan 
atraca algun creuer al Port, i també 
barcelonins, que semblen anar des-
cobrint l’espai a poc a poc. 

“No és una de les millors etapes” 
Tant els pagesos urbans que mimen 
la Filomena com els turistes repar-
tits per museus i jardins tenen una 
bona consideració de la muntanya. 
Ben al contrari que els veïns del Po-
ble-sec consultats per aquest dia-
ri. “Aquí anem passant etapes i ara 
no estem en una de les millors”, diu 
la Paquita, de 59 anys. Viu i treballa 
al barri i les ha vist de tots els colors. 
Davant seu hi ha el Parc del Mira-
dor del Poble-sec, un espai que es 
neteja cada dia i que cada dia s’em-
bruta: matalassos, llaunes de cerve-
sa, papers, algun moble i defecaci-
ons humanes. Encara recorda els 
pitjors anys del barri: “Quan hi ha-
via Can Tunis veies venir nois al 
barri que a poc a poc s’anaven dete-
riorant fins que un dia deixaven de 
venir”, diu trista aspirant un Duca-
dos. Ara hi ha menys heroïna, però 
l’espai continua sent complicat. 
“Cada matí a les 8.30 h venen els 
equips de neteja amb dues furgone-
tes de la Guàrdia Urbana per fer fo-
ra les persones que dormen al parc 
i poder-lo netejar”, explica el Marc, 
que també viu i treballa en aques-
ta frontera entre el Poble-sec i 
Montjuïc. Segons expliquen tots 
dos, a més dels problemes que ge-
neren les persones que viuen al car-
rer, moltes de les quals amb malal-
ties mentals o addiccions, també hi 
ha el problema dels botellons que 
acaben fent alguns dels joves que 
surten de festa pel Paral·lel. 

De tant en tant, algun turista des-
pistat pregunta si a través del parc 
es pot arribar dalt de la muntanya: 
“Sempre els dic que ni ho intentin; 
que segueixin la carretera com si 
fossin un cotxe, però que ni se’ls 
acudeixi creuar el parc”, expliquen 
els veïns, que procuren que les di-
ferents cares de Montjuïc no arribin 
a mirar-se.e

D’ovelles a museus, la muntanya té diferents cares totalment oposades

El ramat d’ovelles de la Masia Can Mestres, a la Marina del Port, també forma part del 
paisatge de la muntanya de Montjuïc. XAVIER BERTRAL

Veïns  
“De petits 
veníem al parc, 
i després, si 
tenies  parella, 
buscaves un 
racó...”

Connexió 
Cal paciència 
per arribar-hi 
en transport 
públic, i molts 
ho fan a peu o 
en bici

“Filomenaaaaaaaaaa, 
saluda ton pare”, 
crida el Benito. I la 
petita ovella, obedi-
ent, respon amb ca-

rinyo: “Beeeeeeeee”. La demostració 
ha sigut un èxit i el Benito treu pit. “Jo 
la vaig batejar. Va néixer just després 
del temporal Filomena i li vam posar 
aquest nom”. Amb el permís del gall, 
que es diu Manolo, la Filomena és 
l’animal més famós de la Masia Can 
Mestres, una petita granja envolta-
da d’horts urbans a la falda de la mun-
tanya de Montjuïc, al barri de la Ma-
rina del Port. Pedro Climent, de 64 
anys, és un dels pagesos urbans que 
gestiona una parcel·la generosa d’en-
ciams. “Montjuïc és una meravella”, 
diu. Amb cara de murri, es mira la 
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