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Ajuntament ~ de Barcelona 

Els penya-segats de la zona sud de Montju"ic compresos entre el cementiri i el far 
s'han convertit en un habitat excepcional per diferents especies d'aus, entre les quals 
destaca la zona de nidífícacíó del xoríguer comú (Falce tínnunculus). Aquesta 
agrupació es la més gran de Catalunya í una de les més grans d'Europa, tenint 
especial valor el fet que es tracta d'una colonia urbana. Aquest valor faunlstic ha estat 
estudiat i posat de relleu per díverses entitats ambientalistes í ornitológiques, que 
promouen la proteccíó d'aquest habitat. Així mateix, l'inventari faunístic del Pare de 
Montju·ic, realitzat recentment pel Museu de Ciencies Naturals, destaca que és el pare 
urba de Barcelona amb un major nombre d'especies i conté una de les colónies de 
xoriguer comú més nombroses d'Europa. 

Els estudís que s'han dut a terme s'han de vincular també al projecte guanyador de 
Címs de Montju"ic, "Un passeig per als Címs", que estableíx una continunat 
paísatgística entre els Jardíns de Mossen Costa í Llobera i el cementiri í configura un 
acord suau entre la topografía del cementírí i la del penya-segat. Aquest vessant marí 
té una indiscutible rellevancia paisatgística i com a mirador; per contra la topografía i 
!'existencia d'una considerable colonia de xoríguers el fan poc apte per una 
freqüentació elevada. El projecte proposa respectar la colonia nidificant de xoriguers 
(Falce tinnunculus) i planteja un habitat de ca<_;;a, una petita area de conreu amb una 
zona humida. 

El Pla Director del Pare de Montju·ic ja analitzava en la seva diagnosi les 
característiques de la muntanya, destacant en especial el gran contrast de pendents
relativament suaus a nord i oest i els penya-segats donant front al mar- que 
suggereixen tractaments diferenciats pels dos sectors. 

Amb data novembre de 2001 , es va concloure l'estudi "Xerojardí de Montju·ic", que 
abasta la zona compresa entre el cementiri i els jardins de Costa i Llobera. En el seu 
apartat de condicionants de la geografía biológica, destaca tot un seguit d'especies 
animals que han establert el seu habitat dins la muntanya de Montjurc. Pel que fa a la 
vegetació, ens trobem davant d'un indret que ha patit infinitat d'intervencions. La 
vegetació primitiva que ocupava les parts més asolellades de la muntanya es creu que 
estava composta per maquia, on sobresortien el garric í la mata. Cap la possibilitat de 
desenvolupoment d'alguns píns, pero a causa del pendent no arriben a formar boscos. 
Les zones més ombrlvoles devien ser forestals, compostes per alzínar que 
possíblement van ser substítüides per matollar baíx resístent als sois calcaris. La 
vegetació actual encara en conserva alguns vestigís, si bé la major part és de nova 
introducció que s'ha anat adaptant a l'indret. La vegetació esta actualment formada 
majoritariament per Aloe sp., Agave americana, Opuntia ficus-indica, Pinus 
halepensis. Senecio macroglossus Arundo donax, Olea europaea, etc. 



Ajuntament ~ de Barcelona 

La Comissió Assessora de Natura de Montjüic també valora positivament els estudis 
que s'estan duent a terme: geológic, faunístic i florístic i recomana seguir avanc;:ant 
cap a la protecció de la flora i fauna de l'indret que ens ocupa. 

Finalment, la protecció de la biodiversitat és un deis objectius del desenvolupament 
sostenible, tal com es va aprovar a la Convenció Internacional sobre la Diversitat 
Biológica a la Cimera de Río del 1992, i per aixó un deis objectius de !'Agenda 21 de 
Barcelona. 

En aquest context, és voluntat de l'equip de govern preservar aquests habitats per 
mantenir la biodiversitat actual de la muntanya i evitar-ne el progresiu empobriment, 
per la qual cosa proposa la següent 

MESURA DE GOVERN 

1) Elaborar, en el termini d'un any, un Pla d'usos i gestió deis Penya-segats marítims 
de Montju·ic que, basat en els estudis necessaris, estableixi la millor proposta de 
protecció i reguli les mesures a pendre per tal de fer efectiva la seva conservació. 
Aquest Pla, coordinat pel centre Gestor del Pare de Montjuic, vetllara per la 
protecció de la fauna i flora, fent viable alla on sigui possible l'ús ciutada de l'espai, 
Ja sigui per la realització d'activitats o per l'observació de la natura. 
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