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ESTRATÈGIES
Es plantegen tres línies de treball que passen per què Monistrol sigui més:


ATRACTIU (el paisatge, l’urbanisme)



DINÀMIC (les activitats)



MÉS RECONEGUT (turísticament, comercialment...)

Atractiu
Monistrol té una sèrie de recursos naturals, històrics, arquitectònics i patrimonials
importants a valoritzar; es troba situat al peu de la Muntanya de Montserrat que és una
de les primeres destinacions turístiques de Catalunya, té bona accessibilitat des de
l’entorn immediat de Barcelona (Baix Llobregat, Vallès) i des de Manresa, i dos
polígons industrials directament connectats a la xarxa bàsica de carreteres i amb
accessos adequats.

Monistrol té una sèrie de potencialitats a valoritzar. Algunes d’aquestes potencialitats
tenen dificultats a plasmar-se en projectes i iniciatives concretes perquè l’entorn físic
no hi acompanya. Això és especialment notori en tot allò que refereix al turisme. Cal
que Monistrol posi de relleu els nombrosos i variats atractius que té, que posi en valor
el seu espai urbà i el seu entorn, que sàpiga treure profit de la riquesa del territori on
es troba emplaçat.

La millora de l’atractiu de Monistrol passa per reduir els impactes de la carretera i per
la millora de la cara visible del poble, que és la façana de la travessera. Cal que el
visitant que passa per la travessera de Monistrol se senti atret a visitar el municipi. I és
convenient que no quedi decebut quan entri a visitar-lo, perquè així podrà recomanarlo a altres persones, i repetir de nou la visita.

En aquesta línia es proposen una sèrie d’actuacions pensades per posar en valor
l’entorn i l’espai urbà de Monistrol:
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I) Millora de la travessera urbana
A l’espera que s’impulsi la construcció d’una variant de la carretera C-55, es proposa la
reordenació de la travessera urbana a fi i efecte d’organitzar totes les entrades i
sortides que ara es fan amb girs a l’esquerra, girs no permesos en vies de la xarxa
bàsica de carreteres, i millorar-ne així la seguretat, alhora que actuar per a reduir la
velocitat dels vehicles i millorant les condicions d’urbanització del seu entorn.

Es proposa l’habilitació de dues rotondes, una a l’altura del carrer de Balmes i l’altra
sobre l’actual cruïlla de la BP-1121. Aquestes rotondes han de permetre:
x

millorar la seguretat viària eliminant tots els girs a l’esquerra (actualment n’hi ha
un total de 12 en un tram d’uns 1300m de longitud, tot i que no estan permesos
en vies de la xarxa bàsica).

x

reformar la intersecció de la BP-1121 cap al casc antic i cap a Montserrat,
millorant les condicions de gir dels vehicles de gran tonatge (autocars
principalment).

x

reformar la intersecció de la BP-1121 a l’altura del pont gòtic i cap al barri de
l’altra banda i cap a Castellbell i el Vilar. Aquesta intersecció en T no té
actualment espai de frenada ni d’acceleració, tot i l’elevada velocitat que porten
els vehicles en aquest punt.

x

reduir la velocitat mitjana dels vehicles al llarg de la travessera urbana de
Monistrol. Les rotondes marquen una frontera entre l’entorn interurbà i l’entorn
urbà, punts que expliciten que s’ha entrat dins una travessera.

x

l’eliminació del 3r carril de la C-55 un cop eliminats tots els girs a l’esquerra
permet guanyar l’espai necessari per a dotar la travessera de caràcter urbà
(habilitació de voreres amples, elements de jardineria...).

La reforma de la secció tipus de la travessera urbana ha d’aprofitar-se per a
ordenar i posar en valor els marges del vial. Algunes de les actuacions proposades
són
x

l’eliminació del mur perimetral de can Comes, que ha d’obrir la vista del
passant sobre el panorama del riu, les colònies fabrils i el barri de l’altra
banda.
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x

reordenació dels espais perimetrals del vial principal (eliminació d’espais
buits deixats a la sort de la vegetació arbustiva i descampats).

II) Peatonalització de la Plaça de la Font Gran
Es proposa la pacificació de l’entorn de la plaça de la Font Gran. Aquest espai és el
punt central de la vida pública de Monistrol, un emplaçament excepcional encarat a la
muntanya, i assolellat durant la major part del dia. A banda de ser punt de reunió de la
gent de Monistrol, és també l’espai on es realitza la majoria d’activitats públiques de
Monistrol: les festes, les fires... Actualment, tot i que no hi ha trànsit a la plaça (fora del
Carrer de les Escoles) però sí que hi ha disposades no més de 25 places
d’aparcament. Aquestes places d’aparcament, poden relocalitzar-se en àrees
properes, alliberant l’espai que ara ocupen i permetent un espai continu des de les
façanes dels edificis fins al Carrer de les Escoles.

III) Recuperació de l’entorn fluvial
L’entorn del riu és un indret idoni pel lleure de la gent de Monistrol, la pràctica de
l’esport, així com per al passeig de visitants. El camí del riu pot convertir-se en un
atractiu turístic de Monistrol per les panoràmiques de la Muntanya de Montserrat que
ofereix, probablement les més dramàtiques de tot l’entorn de la muntanya. Es proposa
la recuperació del camí del riu entre l’Aeri i l’antic pont del cremallera, estabilitzant el
ferm del camí i ordenant la vegetació de ribera. L’antic pont del cremallera, del qual
encara se’n conserven les piles, podria recuperar-se a mode de passarel·la per a
vianants per a accedir a l’altra riba del riu i tancar un circuit juntament amb el pont
gòtic.

IV) Pont Gòtic
El pont gòtic del S.XIV té interès per la seva bellesa arquitectònica i la seva història.
Aquest pont fou reconstruït parcialment després de la Guerra Civil, i posteriorment se’n
va eixamplar la plataforma mitjançant la construcció de dos voladissos de formigó. A
curt termini val la pena prosseguir les negociacions per a que es pugui il·luminar de nit
per a potenciar-ne la seva monumentalitat, a banda de fer-lo visible des de la C-55
enderrocant el mur perimetral de Can Comes. També caldria estudiar la possibilitat
d’eixamplar-ne les voreres.
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A llarg termini, tenint en compte la perillositat de l’enllaç de la BP-1121 amb la C-55 en
aquest pont, i el desenvolupament de la urbanització dels Pinarets que induirà un nou
volum de tràfic significatiu, pot fer-se aconsellable la construcció d’un segon pont en un
indret més adequat que podria ser a l’altura de la rotonda d’accés al cremallera i
polígons des de la C-55. Si es construeix aquest segon pont, llavors el pont gòtic es
pot reservar per al pas de vianants, i si s’escau, plantejar-se restaurar-lo per a
recuperar-ne la seva fisonomia original (empedrat, eliminar voladissos...).

V) Actuacions d’ordenació de l’entorn urbà
Continuar impulsant la neteja i ordenació del casc antic de Monistrol per mitjà
d’actuacions de petit format amb gran impacte:
x

Prosseguir la neteja de façanes, sobretot aquelles que formen part de les cares
visibles del poble a la C-55 (a ambdues bandes del riu) i la BP-1121. Encoratjar
els propietaris pintar les façanes segons espectres cromàtics establerts a les
normes subsidiàries.

x

Eliminació de l’aparcament al casc antic (Plaça del Bò-Bò, plaça de la Font
Gran...). Optimitzar l’aparcament al poble, buscant maximitzar el nombre de
places allà on no interfereixen amb altres usos (Parc de l’Albèrina, Zona
Poliesportiva), i prohibint-lo allà on sí que interfereix (carrers del casc antic,
Plaça del Bò-Bò, Plaça de la Font Gran...). L’explotació turística del casc antic
és incompatible amb l’aparcament de cotxes.

x

Ordenació / concentració del contenidors d’escombraries en espais comuns
parapetats amb elements de tancament visual.

x

Instar els ciutadans a instal·lar les antenes, compressors d’aire condicionat i
altres dispositius similars en terrats i teulats dels edificis, fora de les façanes.
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Dinàmic
La segona línia de treball és la d’augmentar el dinamisme de Monistrol per a fer més
fàcil que la població resident pugui treballar al propi municipi o que la gent pugui iniciar
els seus propis negocis, atraure noves activitats amb una forta projecció de futur,
aconseguir atraure més visitants i potenciar el turisme com a font de riquesa.
Concentrar les inversions de l’Ajuntament en algunes activitats amb ressò comarcal i
català vinculades a temes socials.

I) Organitzar una segona fira o festivitat d’àmbit català
L’organització anual de la fira de la coca i el mató és tot un èxit. Durant un cap de
setmana, Monistrol s’omple de visitants, es dóna a conèixer i aporta molta clientela a
comerços i restauradors. Tenint en compte que aquesta fira se celebra a finals
d’octubre, i que les festes majors es fan durant el mes de juliol, es proposa la
organització d’un altre esdeveniment durant la primavera que aporti visitants i doni
projecció al municipi. Aquest esdeveniment podria concentrar activitats que ara es fan
disgregades al llarg de l’any.

II) Atraure activitats comercials vinculades a l’activitat turística
Seguint l’exemple de l’establiment del “Balcó de la Lluna”, especialitzat en l’escalada,
seria interessant atraure nous establiments complementaris a la plaça de la Font Gran
que conformin una oferta atractiva per a visitants. És important que aquests
establiments estiguin tots concentrats a la mateixa plaça o els carrers principals i que
siguin complementaris i no concurrents. En aquest sentit, les cafeteries i la botiga
d’esports són un bon principi, però en calen més. L’ajuntament podria facilitar l’atracció
de nous negocis complementaris, cedint i arrendant locals de la plaça (com ara els
baixos de l’Ajuntament), i sota condició que l’arrendatari es comprometi a una línia de
negoci determinada, a obrir els caps de setmana, i a organitzar un seguit d’activitats
pactades amb una certa periodicitat, entre d’altres.

III) Mercat d’artesania
Seria interessant que el mercat de productes artesanals i agrícoles tingués algun tipus
de continuïtat. Cal analitzar les diferents opcions possibles.
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IV) Créixer demogràficament rehabilitant el centre històric
Monistrol hauria de créixer per a guanyar pes demogràfic i augmentar el seu rang dins
la comarca. Monistrol podria assolir uns 5000 habitants rehabilitant habitatges. Seria
important que s’afavorís la recuperació d’habitatges que actualment buits, i sobretot,
les cases del casc antic actualment deshabitades. Es pot plantejar la possibilitat
d’accedir a les convocatòries del Programa de Barris.

V) Centre d’activitats a Puig i Font
D’acord amb la línia de creixement demogràfic, amb un perfil de nou resident jove,
creatiu, emprenedor... és possible recuperar el complex febril de Puig i Font per a
habilitar-hi un centre d’activitats terciàries que permeti acollir diferents usos tals com:


unitats de despatxos amb serveis comuns compartits per empreses de nova
creació de petita dimensió.



espais que permetin el desenvolupament d’activitats artístiques



viver d’empreses o serveis d’ocupació i de formació laboral



altres equipaments públics

VI) Dinamitzar les associacions
Oferir subvencions vinculades a projectes de les associacions que tinguin interès
globalment pel poble, que vagin en les mateixes línies estratègiques que adopti el
consistori a mig termini; a associacions que organitzin activitats que sumin esforços
per a assolir objectius que l’ajuntament considera desitjables.

VII) Créixer urbanísticament
Encara és possible de créixer urbanísticament dins el marc del planejament i de la
disponibilitat de sòl al municipi. Es podria valorar la possibilitat que un dels nous
desenvolupaments urbanístics es conformés amb sintonia amb factors d’urbanisme
amable amb el medi ambient, edificació compacte, amb elements de la tipologia
edificatòria tradicional, d’acord amb criteris d’estalvi energètic, reciclatge d’aigües,
captació d’energia solar; factors especialment rellevants en un entorn natural com el
de Monistrol, al peu de la Muntanya de Montserrat i del riu Llobregat, i que permetria
projectar una nova imatge del municipi, així com una certa projecció més enllà de la
comarca. Es podria trobar un emplaçament a la marge esquerra del Llobregat i proper
a la parada d’FGC per a fer valer la connexió amb transport públic.
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Més Reconegut
A través del guany en atractiu, i del guany en dinàmica, Monistrol ha de ser reconegut
pel què és, contrapunt al monestir i la muntanya. Aquest contrapunt no significa
renunciar al potencial que significa tenir un centre de renom internacional tan a la vora,
sinó aconseguir dialogar amb aquest centre en condicions d’igualtat i treure profit de
les sinèrgies que es donen entre ambdues identitats que són diferents però
complementàries.

I) Promoure Monistrol
Per a atraure nous visitants a Monistrol cal promoure el municipi mostrant-ne els seus
punts forts la seva cara més amable. Cal intensificar la promoció del municipi, també a
través d’Internet. Aquesta via és possible amb pocs recursos i de forma gairebé
immediata. Per això, es proposa:


Donar un caire més amable i menys funcional a la plana web de l’Ajuntament
de Monistrol. Crear-hi un portal de turisme on siguin prioritaris els aspectes
visuals (fotografies de gran qualitat dels principals punts d’interès del poble, el
riu i la muntanya), on es descriguin els principals punts d’atracció vinculant-los
a activitats concretes (pe. Plaça de la Font Gran, vinculada a l’excursionisme i
l’escalada; plaça del bò-bò vinculada als balls i tradicions; pont gòtic vinculat a
les rutes en bicicleta per les ribes del riu Llobregat), i amb una relació de les
principals activitats i festivitats locals.



Enriquir els actuals continguts turístics de Monistrol a la plana web dels “Portals
de Montserrat”. Actualment hi consta la Bestorre, la parada del cremallera, la
parada de FGC, la font de Baldiri i la piscina municipal. Cal que hi surtin
continguts com la Plaça de la Font Gran, la plaça del Bò-Bò, el Palau Prioral,
l’arquitectura característica de Monistrol amb galeries en arcs, el pont gòtic, la
panoràmica de la muntanya de Montserrat.... Cal que aquests elements siguin
actius, és a dir que es puguin clicar i que retornin informació, tal i com ho són
els del Bruc, Marganell i Montserrat.



Afegir materials visuals de Monistrol als nous portals digitals en auge a internet:
fotografies al GoogleEarth, a Flickr, a Panoramio i a altres, vídeos a YouTube i
altres....
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II) Museu al Palau Prioral
Recuperar aquest edifici de gran interès històric i arquitectònic, obert al públic i com a
atractiu turístic de Monistrol, que porti visitants al poble i es constitueixi com element
clau de la reforma de la travessera urbana.

Aquest edifici gòtic és l’element fundacional de Monistrol. Monistrol va créixer al voltant
d’aquest palau, i del pont gòtic (avui dia separats per vora 20mil vehicles que passen a
diari per la C-55). Durant l’edat mitjana, el Palau Prioral era un element necessari per
la muntanya de Montserrat per a desenvolupar el caire laic de la vida religiosa i
mística de la muntanya. Al Palau s’hi exercia la justícia, les gestions econòmiques,
l’abastament de l’abadia...

La recuperació d’aquest edifici és una oportunitat per a implantar un centre
d’interpretació que expliqui el caire laic de la vida de la muntanya. Hom no entén la
muntanya fins que ha estat a Monistrol, de la mateixa manera que no pot entendre’s
Monistrol sense conèixer la muntanya. La visita d’aquest museu es podria vincular a
paquets de visita del monestir dalt de la muntanya.

La recuperació del Palau Prioral i del Pont Gòtic poden ser elements de pes per a que
l’administració doni una solució raonable al pas de la C-55 pel centre de Monistrol.

III) Pactar amb FGC l’adequació de l'àmbit de la parada del cremallera
És important que Monistrol es doni a conèixer dins el recinte del cremallera, perquè és
el punt on els visitants s’acumulen els caps de setmana i on existeix la possibilitat
d’animar-los a visitar el poble. Igualment, valdria la pena instar als responsables de les
instal·lacions a adequar l’entorn (només caldrien petits canvis) per a millorar la
connectivitat de l’àrea d’espera de l’estació amb el poble, actualment molt dificultat per
la disposició de l’aparcament d’autobusos.

En aquesta direcció, es proposa:
a curt termini, explorar la possibilitat d'instal·lar-hi pannells informatius sobre Monistrol i
la Muntanya de Montserrat. Aquests pannells han d’estar emplaçats en un punt molt
central de l’estació, en la mesura del possible sota la marquesina i prop de l’accés a
les andanes (allà on es formin cues el cap de setmana). Els pannells han de ser molt
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visuals, amb material fotogràfic seleccionat de gran qualitat i molt suggerent sobre les
principals atraccions visitables del poble (plaça de la Font Gran, Plaça del Bò-Bò,
carrers del Casc Antic, aqüeducte, passeig de la Canaleta...), i la gastronomia local (i
on i quan pot degustar-se).

editar un petit fulletó sobre els atractius turístics i d’oci de Monistrol i el seu entorn, i
sobre la gastronomia local, inclòs on i quan degustar-la... i repartir-lo els diumenges
entre els usuaris del cremallera. Contactar establiments de Monistrol, especialment del
sector de la restauració, per a crear vals d’oferta dels seus establiments, que es
publiquin dins aquest fulletó. Per exemple, oferir un tast d’un element gastronòmic
local gratuït si s’entrega el val del fulletó a l'establiment. Aquesta iniciativa podria
treballar-se amb els restaurants que formen part dels Amics de la Gastronomia, però
també amb altres establiments que s’hi vulguin adherir, inclosos bars i cafeteries.

buscar mitigar l'efecte frontera que exerceix actualment l’aparcament d’autocars, situat
entre l’estació i el poble. Buscar una solució per a encoratjar el visitant a creuar-lo i
endinsar-se cap al poble (tractament dels ferms, enjardinament, senyalística...).
emplaçar l’oficina d'informació i turisme de Monistrol i de la Muntanya de Montserrat al
recinte del cremallera, en la mesura del possible en una posició central prop de l’accés
a andanes i de la sortida de l’aparcament de cotxes.

IV) Equipaments al sector del cremallera
En aquesta direcció es proposa preveure al planejament urbanístic la creació d’un
centre d’equipaments a l’entorn de la parada del cremallera que pugui incloure
elements culturals com museus o centres educatius de primera línia, restaurants i
hotels, i serveis a la muntanya.
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Síntesi d’actuacions a iniciar a curt i mig termini, liderades per l’àrea
de promoció econòmica
x

Web de turisme i recursos electrònics. Treure profit dels mitjans electrònics per
a promoure una imatge atractiva de Monistrol a Internet. Crear un portal
específic de turisme de Monistrol, actualitzar els continguts a la web dels
Portals de Montserrat, del Patronat de la Muntanya . Introduir continguts a les
xarxes d’internet. Algunes xarxes especialment interessants pel seu abast i les
seves característiques són:
o

Panoramio. És un cercador de fotografies electrònic amb la particularitat que les fotos
es poden vincular als mapes de Google, de forma que quan algú busca direccions a
GoogleMaps o a GoogleEarth li apareixen aquestes fotos vinculades. Aquest és un nou
canal per a organitzar viatges i visites turístiques, alternatiu a les guies de turisme, i que
anirà molt en alça en els propers anys. La informació és visualitzable des de qualsevol
part del món.

o

Wikipedia. Enciclopèdia electrònica disponible en diverses llengües. Qualsevol persona
pot introduir-hi informació i enriquir els continguts d’articles ja existents, així com crear
enllaços entre articles. Caldria introduir continguts turístics en diversos idiomes (català,
castellà, anglès, francès, alemany...), i establir vincles des de la pàgina del Monestir de
Montserrat o la Muntanya de Montserrat.

o

Flickr. És una xarxa d’aficionats a la fotografia artística. Permet buscar fotografies per
paraules clau. Caldria introduir fotos de qualitat de Monistrol que continguin la paraula
clau Montserrat,

o

x

Altres: YouTube (vídeo), webshots (fotografia)...

Programa de màrqueting. Cal crear una narració que expliqui l’origen i essència
de Monistrol, i la seva relació amb l’Abadia de Montserrat. Crear una “marca”
Monistrol, que pot estar centrada sobre el riu i el pont.

x

Instal·lar pannells informatius de Monistrol (de gran format i de caire visual) en
punts estratègics del municipi, principalment les estacions del Cremallera i del
ferrocarril FGC, que facin la funció d’oficina de turisme. Juntament amb
fotografies del poble i l’entorn (riu, muntanya), cal incloure-hi la narració sobre
l’origen i essència de Monistrol, i la seva relació amb Montserrat.

x

Constituir un grup de Dinamització Turística per a plantejar actuacions i
iniciatives en matèria de turisme, amb representants dels negocis turístics de
Monistrol: restauradors i hotelers de l’associació Amics de la Gastronomia,
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comerç especialitzat (p.e. Balcó de la Lluna), representants de les entitats amb
mentalitat positiva (p.e. grup de bastoners), altres agents turístics (explotadors
de l’Aeri).
x

Fomentar tres activitats festives populars amb projecció comercial i turística


Fira de la Coca i el Mató: continuar apostant per aquesta activitat ja
consolidada i amb ressò fora la comarca, que podria ampliar-se a la
gastronomia en un sentit més ampli, amb la col·laboració dels “Amics de la
Gastronomia”.



Festivitats de Sant Sebastià: donar suport / encoratjar les associacions per
a repetir aquesta festivitat durant el cap de setmana posterior a la festa,
orientada aquest cop a visitants de fora del poble.



Activitats vinculades a l’excursionisme / esports de muntanya: promoure un
segon cap de setmana d’activitats al poble de projecció a l’exterior encarat
a activitats de muntanya, concentrant alguns dels esdeveniments que avui
es fan de forma dispersa durant l’any -cursa “Montserrat Nord”, cross
Bages, Matagalls-Montserrat- amb d’altres vinculades a l’escalada,
excursionisme, esports al riu...

x

Atraure activitats comercials amb projecció turística


Agrobotiga.



Altres en cooperació amb restauradors, hotelers, comerç especialitzat
existent... negocis amb orientació turística.

x

Crear centres i eixos comercials


Plaça de la Font Gran. Prohibir l’aparcament a la Plaça els caps de
setmana, mentre s’estudia la relocalització de les 20 places d’aparcament
que hi ha actualment. Permetre que els establiments de la plaça facin ús de
l’espai alliberat pels vehicles (terrasses dels bars, activitats infantils...).
Habilitar els locals que l’Ajuntament té a la plaça. Recuperar la potabilitat de
l’aigua de la Font.



Carrers de Sant Pere i Sant Joan, i Plaça del Bò-bò: promoure aquests
eixos i homogeneïtzar-ne la imatge del comerç, com ara la seva retolació
(com al carrer de Sant Joan), i prohibir-hi l’estacionament permanent,
especialment a la Plaça del Bò-Bò.
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x

Millorar el paisatge Fluvial: recuperar l’entorn fluvial de Monistrol, començant
pel tram de la riba esquerra (solana) entre Puig i Font i Can Comes. Sanejar el
camí del riu fins a la parada de l’aeri. Crear itineraris a peu i accessos adequats
per a visitants i residents.

x

Posar en valor el patrimoni cultural


Pont Gòtic: prosseguir les negociacions per executar la reforma de la secció
transversal del pont, amb l’objectiu d’eixamplar el pas per a vianants i
modernitzar-ne el mobiliari urbà (enllumenat, baranes, limitar l’excés de
senyalització vertical). Prosseguir les negociacions per a obtenir il·luminació
nocturna del pont.



Palau prioral: redactar un projecte sobre els usos i restauració del Palau
Prioral, i elaborar un programa museístic.



Pont Eiffel, del cremallera. Estudiar la fórmula per a trobar fons per la
restauració de l’antic pont del cremallera, que permetria crear itineraris de
passeig circulars entre les dues ribes del Llobregat, i fins l’aeri i l’estació del
cremallera, o fins a Castellbell.
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Projecte / Activitat

Actors implicats

Objectius

Accions

Termini

Web de turisme i programa de
màrqueting

- Regidoria de promoció econòmica

Treure profit dels mitjans
electrònics per a
promoure una imatge
atractiva de Monistrol a
Internet.

- web de turisme

molt curt

- web de portals
- web del patronat
- web i llibret de Parcs de la Diputació de Barcelona
- Panoramio / Google Earth / Wikipedia / Youtube / Flickr /
Webshots

Instal·lar pannells informatius

- Regidoria de promoció econòmica
- FGC

Constituir el Grup de Dinamització
Turística

- Regidoria de promoció econòmica

Atraure l’atenció dels
visitants de Montserrat
sobre Monistrol, i suplir
l’inexistència d’una
oficina de turisme

- pannells informatius a la parada del cremallera

Coordinar les iniciatives
en matèria turística

- constituir el grup de dinamització

molt curt

Instaurar altres jornades
de projecció de Monistrol
cap a l’exterior

- cap de setmana d’activitats esportives (escalada,
excursionisme, cross, curses d’orientació, raids d’aventura,
pesca...)

curt / mig

curt

- pannells informatius a la parada d’FGC
- pannells informatius a la Plaça de la Font Gran

- Amics de la Gastronomia
- Comerç especialitzat (Balcó de la Lluna)
- Associacions amb projecció turística
Fomentar tres activitats festives
populars amb projecció turística i
comercial

- Grup de Dinamització Turística
- Regidoria de promoció econòmica
- Regidories d’esports i cultura
- Comerç especialitzat (Balcó de la Lluna)
- Associacions

- repetir les festivitats de Sant Sebastià durant el cap de
setmana, orientat a visitants

Atraure activitats comercials amb
projecció turística

- Grup de Dinamització Turística
- Regidoria de promoció econòmica

Crear una massa crítica
de comerços d’orientació
turística que tinguin
interès a obrir els caps
de setmana, en locals de
la Plaça de la Font Gran.

- reunir-se amb tots els propietaris de locals i baixos a la
Plaça de la Font Gran,

curt

- estudiar la possibilitat de fer una concessió dels baixos de
l’ajuntament (magatzem de la brigada), per a implantar-hi
una activitat que dinamitzi.
- promoure la implantació d’una agrobotiga

Crear centres i eixos comercials

- Ajuntament de Monistrol (regidories de
promoció econòmica, d’urbanisme...)

Crear punts de centralitat
urbana i promoure els
eixos que els enllacen

- prohibir aparcament a la Plaça de la Font Gran els caps
de setmana

- Consell Comarcal del Bages

- reubicar les 20 places d’aparcament de la plaça

- Diputació de Barcelona

- buscar finançament per a peatonalitzar la Plaça de la
Font Gran

curt i mig

- prohibir estacionament a la Plaça del bò-bò
- promoure retolació homogènia i turística del comerç
Millorar el paisatge fluvial

- Ajuntament de Monistrol
- Associació de pescadors
- Patronat de Montserrat
- Consell Comarcal del Bages

Recuperar l’entorn de la
llera del Llobregat per a
passeig i gaudi dels
ciutadans i visitants.

- condicionar i senyalitzar accessos al riu

Mig

- realitzar un projecte de paisatgisme per a la recuperació
de les ribes del Llobregat
- marcar circuits a peu i per bicicletes seguint l’entorn del
riu.

- Diputació de Barcelona
Posar en valor el patrimoni

- Ajuntament de Monistrol
- Patronat de Montserrat
- Consell Comarcal del Bages
- Diputació de Barcelona
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- reforma secció transversal i mobiliari urbà del pont Gòtic.
Més espai pel vianant i menys pel vehicle privat.
- il·luminació del pont Gòtic
- pla museístic per a la recuperació del Palau Prioral
- recuperació del pont Eiffel, per a vianants i ciclistes

Curt i Mig

Mapa de projectes estratègics

