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“Quan la muntanya sobresurt de la ciutat i es present en les imatges d’ella hi ha
na consciència col·lectiva. Montjuïc ocupa una posició central i per això encara és
més important. Una ciutat milenària, densificada i amb dèficit d’espais lliures té la
muntanya ben aprop dels ciutadans” Estanislau Roca

“Montjuïc avui, potencialment l’àrea de parc urbà equipat més important de la ciutat,
que roman infrautilitzada pels ciutadans” Estanislau Roca

COM FUNCIONA
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PARCS I MIRADORS

PROPOSTES DE FUTUR

“Montjuic se convertirá en un espacio, integrado en la ciudad, en el que se podrá disfrutar MODIFICACIÓ PLANEJAMENT GENERAL METROPOLITA 2010
de una naturaleza ordenada en jardines, paseos, panorámicas y pequeñas ecologias” Antoni El planejament General Metropolità 2010 per a l’àmbit de la muntanya de Montjuic, es una
Falcón modificació del planejament de l’any 1979. Ara, amb una clara intenció de convertir la muntanya
en el parc equipat de Barcelona; i com a tal treballar el accessos i la mobilitat perque això sigui
possible.
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LA PEDRA DE MONTJUÏC
La pedra de Montjuïc va ser explotada a diverses pedreres de Montjuïc des dels
ibers i romans fins al s.XX quan es va aturar la seva extracció.És una pedra
commpacta i resistent de coloracions blanques, vinoses o violàcies. Ha estat la
pedra natural més emprada en la construcció de Barcelona i rodalies, a Barcelona de les muralles ha estat construida amb ella, no va ser fins el reixement
del Pla Cerdà que s’hi va anar substituint prograssivament pel maó. La distribució de les pedreres era bastant homogènia però sobretot concentrant-se per la
vessant Sud i Oest, algunes d’aquestes encara s’hi poden veure, altres van ser
més tard cobertes de deixalles i actualment alberguen altres usos.
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La muntanya de Montjuïc és un entorn urbà consolidat, on el MPGM té com a objectiu
adaptar-se a la realitat un règim de PARC EQUIPAT on es rioritzi la seva condició de
parc urbà. Per tant, es requereix recuperar un ADEQUAT NIVELL D’ACCESSIBILITAT,
còmode, variada,completa, segura i eficaç. És per això que el MPGM, exerceix un paper
crucial,ja que dona les eines per als nous usos, accessos, comunicacions, segfuretat,
urbanisme, mobilitat interior i paisatge.
El pla proposa la creació de nous vials i l’eliminació d’alguns existents, a fi d’assegurar la
interrelació entre recorreguts de la muntanya.Bàsicament corregeix desajustos urbanístics
que afectaven a una part dels vials existents que eren reiteratius en el seu traçat i els
millora.
A més a més, el pla aposta per una racionalització i REDUCCIÓ DEL VEHICLE PRIVAT. El nou enfocament redueix la pressió del vehicle privat a les diferents cotes, sobretot
per limitar la circulació que travessa la muntanya com alternativa a la Ronda Litoral i a la
Gran Via. Així, els accessos només serviran per a la circulació interna del parc. També, té
en compte la gran quantitat de BOSSES D’APARCAMENT que hi ha actualment a la
muntanya, i revisa i racionalitza aquestes per millorar el funcionament els dies d’esdeveniments i sobretot per aconsegui nous espais verds, es planteja així un tractament dels
aparcaments com a park&ride, col·locant-los al costat de les parades de transport públic
que porten als principals recintes. A part es preveuen accions,per minorar l’impacte del
vehicle com SEMÀFORS, VELOCITAT 30 I CANVIS DE SECCIÓ.

LA

Això s’aconseguirà, augmentant l’accessibilitat al parc des dels barris veïns amb la
MILLORA D’ACCESSOS EXISTENTS I LA CREACIÓ DE NOUS, alguns d’ellls
proposant la construcció d’ascensor o escales mecàniques. I també, augmentant la PERMEABILITAT DELS RECINTES ACTUALS al parc per tal de millorar les relacions.
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DIVERSITAT TRANSPORTS

CANVI DE SECCIÓ

PERMEABILITAT ALS EQUIPAMENTS

Pel que fa a les xarxes de TRANSPORT PÚBLIC, proposa mesures per DIVERSIFICAR
l’oferta existent. El gran canvi, i estructurador del gran parc serà la L2 a penetrar dins de la
muntanya. A més, la construcció del ramal de la L10(zona parc) reforçarà el servei i per últim el ramal de la L9 fins l’aeroport fent d’intercanviador amb la l2, crearan una bona xarxa.

MIRADOR DEL MIGDIA

El pla també recull la proposta d’ampliació del funicular fins al cim i la configuració d’una
nova línia interna, que uneixen amb el metro i les instal·lacions del recinte a les cotes
mitjanes i altes. Per tant el més important serà aconseguir BONS INTERCANVIADORS
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Imatges pedra de Montjuic:gres quarsític
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“La montanya de Mont Juich junt a Barcelona es de consideració per averse
edificada della tota Barcelona. Diuen que la pedra creyx en ella: y que se a treta
mes pedra della que no pujaria tota la dita montanya. Les moles della van per
tot lo mon.” Pere Gil. jesuita s.XVII
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PLACES DEL PALAU NACIONAL.1
EIX AVINGUDA MONTANYANS .2
PLAÇA WASHINGTÒNIES .3
PARC DE LA FOIXARDA .4
ANTIC JARDÍ BOTÀNIC .5
JARDINS JOAN MARAGALL .6
7. JARDINS DE LARIBAL .7
JARDINS DE L’UMBRACLE .8
JARDINS AMARGÓS / TEATRE GREC .9
ESCALES JOAN MIRÓ .10
MIRADOR TORREFORTA .11
JARDINS MIRAMAR .12
Rehabilitació de l’antic edifici de TVE i construcció
del túnel que connecta la muntanya amb el port

13. ESCALES FORESTIER
14. PARC DEL MIRADOR DEL POBLE SEC
15. JARDINS COSTA I LLOBET
16. PLAÇA SANT JORDI
17. JARDINS ANELLA OLÍMPICA
18. JARDINS PERE COUBERTIN
19. NOU JARDÍ BOTÀNIC
20. JARDÍ PETRA KELLY
21. VIVER MUNICIPAL
22. JARDINS MOSSÉN CINTO VERDAGUER

JARDINS JOAN BROSSA .23
Espai de l’antic parc d’atraccions; l’actuació consisteix en
l’ajardinament, equipament, àrees de joc, etc.
JARDINS DEL MIRADOR DE L’ALCALDE .24
ANTIC CAMP DE TIR .25
Recuperació de l’antic Tir al vol en un mirador, una plaça
ajardinada. Es recupera com un espai per a intervencions
paisatgístiques efímeres per a artistes.
PARC ESPARVER .26
SOT DEL MIGDIA .27
La segona fase d’aques parc consisteix en recuperar l’espai
per a esdeveniments a l’aire lliure i un futur pàrquing a la
zona del Sot, per millorar l’accesibilitat general

28. PENYA-SEGAT DEL MORROT
29. FOSSAR DEL CASTELL
30. PARC DE LA PRIMAVERA
Parc urbà de superfície 5700m2 per al barri del Poble Sec
31. PARC FONT FLORIDA
32.JARDINS DE LA SATÀLIA
Recuperació de zones verdes. Aquesta intervenció suposa la
integració del barri al “verd de Montjuïc”
33. PARC DE LA FONT DE LA GUATLLA
Recuperació d’un espai obsolet per al barri

Pel que fa a la qualificació urbanítica, es destaca un AUGMENT DE SÒLS DESTINATS A ESPAIS LLIURES mitjançant requalificacions: equipaments en desús, vials
que deixen de funcionar. Així, es redueixen els equipaments de la muntanya i conseqüentment tota la mobilitat que amb ells s’hi necesita.
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A les cotes més altes de la muntanya hi ha una major concentració d’espai verd, de egetació, en contraposi- TOPOGRAFIA
ció amb les cotes més baixes on es troba casi al complert construïda. AIxò és degut a la presència militar al
cim de la muntanya, des de la seva base, el castell delimitaven un límits sobre els quals no s’hi podia construir ja que eren del seu domini, gràcies a aquets fet “podem dir que s’estableix un nivell de cota construible
a partir del qual es deixa lliure la muntanya, creant així un respecte i una admiració dels ciutadans cap a ella”
EsTanislau Roca.
Pedrera Sot del MIgdia

Montjuïc era un illot en mig del mar que per l’aportació delssediments es va anar unint amb terra ferma,
formant així el pla de Barcelona. En la topografia que presenta podem veure que la vessant Sud és molt
escarpada i abrupta, degut a la seva posició respecte el mar s’erosiona amb més facilitat que la vessant Nord
que té un pendent més suau. Gràcies a aquestes dues cares de la muntanya, trobem la majoria d’activitat en
la vessant Nord, en l’antiguitat repleta de camps i masies i actualment albergant un munt d’quipaments per a
la ciutat

PARC EQUIPAT

La muntanya de Montjuïc no és només una muntanya feta parc, sinó que allotja multitud d’activitats i usos,
convertint-la en un muntanya activa, en un parc equipat. Dins el gran sistema de parc equipat trobem 4
subsistemes lligats a les cotes de la muntaya. A les cotes més baixes trobem el subsitema clàssic (MNAC,
CaixaForum, Teatre Grec, etc.), a les mitjanes l’esportiu amb tota l’actuació feta per les Olimpiades del ‘92,
i per últim a les cotes més elevades el subsistema natural i el de transició que engloben la vessant més
natural del parc, on trobem diversitat de parcs i el castell com a culminació..

Montjuic envoltada per grans carrers comercials com Paral·lel, Creu Coberta i la Gran Via, perd força en
aquest últim eix a causa de dos factors: el canvi de secció que passa de ciutat/carrer a ciutat/autopista i per
l’aparició de grans peces edificatòries que no participen de la ciutat com l’antiga fàbrica Can Batlló. L’eix
més complicat és el Passeig de la Zona Franca que a l’igual que en l’anterior cas, tant la secció de carrer
com el teixit edificat no ajuden.

IMPERMEABILITAT PER AL PEATÓ

La muntanya es presenta opaca per al peató, els equipaments de ciutat es tanquen en ells mateixos, fent
impermeables els recorreguts.

MIRADORS
L’ACCESSIBILITAT
LL’accessibilitat actual al parc de Montjuïc es veu influenciada per la seva orografia, que incideix directament en les condicions bÀsiques de la relació entre el parc i la ciutat, sobretot en els recorregut a peu i en
bicicleta L’estudi del MPGM2010 determina que la muntanya funciona, seguint un esquema estructurador

La situació de la muntanya de Montjïc és privilegiada respecte la ciutat, s’eleva front el mar i la protegeix.
Gràcies a la seva topografia moderada permet localitzar diferents punts que han esdevingut grans focus
d’atracció tant per als habitants de Barcelona com per als turistes. Observem però, que la gran majoria dels
miradors es col·loquen en la part Sud i Est de la muntanya, essent menors per la vessant Nord i nuls per
l’Oest; és cert, que la pendent es menys abrupte en aquestes vessants però segueixen existint punts on les
vistes són espectaculars.

PARCS

El parc de Montjüic és com és gràcies a la conservació del seu caràcter més natural. La clau per transformat
la muntanya, han estat i han de seguir sent les intervencions d’espai públic que aconsegueixen harmonitzar
el conjunt. Projectes com el Cims de Montjuïc, la ruta dels jardins temàtic o la conservació com a espai
natural de la Foixarda en són alguns exemples de grans intervencions, tot i que hi ha moltíssimes més;
com recuperació i incoporació de dos espais/projecte com els jardins de la Satàlia i el parc de la font de la
guatlla.

ACCEDINT A MONTJUIC A TRAVÉS DELS BARRIS: LA FONT DE LA GUATLLA
Patrícia Gonzàlez Margalef
Tutor: Carles Llop, Rosa Rull i Franc Fernández
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