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     AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

__________________ 

 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo, en la seva qualitat de Conseller/a Portaveu del Grup Municipal 

d'Esquerra Republicana al Districte de Sants-Montjuïc, exposa: 

 

 

- Atès que el FC Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona han explicat el proppassat 21 de 

juny com es millorarà la mobilitat i es reforçaran els accessos a Montjuïc de cara a la temporada 

2023/2024. 

- Atès que s’ha traslladat que l’Ajuntament i el FC Barcelona crearan busos llançadora 

entre l’estadi i la plaça d’Espanya, l’L9 i l’estació de Sants, es reforçarà el servei del funicular de 

Montjuïc i els dies de partit també s’augmentarà la freqüència de les línies de metro que es 

considerin. 

- Atès que pel que fa a la vessant del transport particular, el FC Barcelona i Ajuntament 

s’han conjurat per arranjar les àrees d’aparcament i millorar la senyalització a l’entorn de 

Montjuïc.  

- Atès que més enllà dels dies de partit, el govern municipal ha assegurat que l’estadi 

mantindrà l’activitat ordinària, a banda de l’activitat de tots els equipaments esportius (piscines, 

camps diversos, poliesportius, etc.), culturals (museus, teatres, etc.) i lúdics (jardins, espais 

lliures, Poble Espanyol, Foixarda, etc.). 

 

 

D’acord amb el que estableixen les Normes Reguladores del Funcionament dels Districtes, així 

com els articles 32, 34 i concordants del Reglament intern d’organització i funcionament del 

Districte de Sants-Montjuïc, formula la següent:  
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                                                                 P R O P O S I C I Ó 

 

Que el Govern de Districte de Sants-Montjuïc inclogui, dins del pla previst pel trasllat del Futbol 

Club Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, mesures relatives a seguretat dels entorns, de 

convivència, civisme, mobilitat i amb perspectiva de gènere, per tal que el Pla serveixi per 

garantir la necessària convivència entre les activitats dutes a terme a L'Estadi Olímpic Lluís 

Companys i els veïns i veïnes barris de l'entorn i afectats, i, en especial, quan coincideixin 

diferents esdeveniments de manera simultània. 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona,  27 de juny de 2022 
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