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Els efectes de la pandèmia en el Park van ser, com a tot el món, 

immediats, no previsibles, impactants, però en molts casos també 

sorprenents. Totes les persones que estem implicades en el dia 

a dia de la gestió del Park érem conscients que, un cop obríssim 

de nou les portes, res no seria igual, però també vam veure que 

teníem al davant no només una oportunitat sinó també l’obligació 

de reflexionar profundament sobre la nostra realitat, la nostra 

feina i, sobretot, sobre el futur immediat del Park: aprofundir més 

ràpidament en la missió final del Pla estratègic del Park, que és el 

retorn d’aquest a la ciutadania, afavorir una millor preservació i 

conservació del patrimoni i disminuir alguns dels impactes que 

fins ara provocava el turisme als barris de l’entorn, van ser els eixos 

principals de la nostra reflexió. Us presentem la memòria d’un any, 

el 2020, que no oblidarem mai, i ja podem avançar que els resultats 

de la nostra reflexió, així com les accions i les mesures que hem 

aplicat, en el moment de tancar aquesta memòria han estat positius, 

tal com hem pogut contrastar amb els agents que participen en la 

governança del Park. Seran unes accions que, de ben segur, amb la 

desitjada tornada a la normalitat, marcaran el futur d’un Park Güell 

més sostenible i més proper.

 

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell

Janet Sanz Cid 
Segona tinenta d’alcaldia

Eloi Badia Casas
Regidoria d’Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica
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El Park Güell: 
l’abans i el després 

de la pandèmia

Des del principi del segle XX el 

Park Güell s’ha anat transformant 

en un punt de reunió i lleure fins a 

convertir-se en una peça pública 

clau en la Barcelona cultural. 

La declaració de monument històric i artístic el 1969 

i el reconeixement de la UNESCO com a patrimoni 

de la humanitat el 1984 van derivar en una afluència 

cada vegada més massiva de visitants i en la necessitat 

d’impulsar noves mesures de preservació del valor 

arquitectònic i natural del nostre Park. 

02
Any 2020, 
un nou canvi 
de cicle

1969/1984

Principis del 
segle XX

Passat del Park: 
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El 2013 el recordarem com l’inici d’un 

nou canvi de cicle amb mesures com 

ara la implantació de la regulació 

d’accessos i la compra anticipada 

d’entrades per reduir la pressió 

turística, tant al Park com als voltants. 

Un nou model de gestió va néixer el 2018 

per dissenyar un nou escenari de futur 

que tingués com a objectiu el retorn 

social del Park a la ciutat. Tant és així que 

el 2019 ja s’havien assolit prop del 27% 

de les 199 propostes de millora del Pla 

estratègic en l’àmbit social, verd, cultural, 

de mobilitat, de massificació, etcètera.

2013

2018/2019
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02.1
Cronologia 
d’un nou 
escenari

El 14 de març, un cop declarat l’estat 

d’alarma per emergència sanitària, es 

van tancar les portes del Park Güell.

L’any 2020 va començar amb el Park Güell tancat durant tres dies com a mesura de 

prevenció pels efectes del pas de la borrasca Glòria. La memòria històrica del Park no 

havia registrat abans un tancament d’aquesta durada, però és que hi va haver força 

desperfectes: una dotzena d’arbres caiguts —dos dels quals eren centenaris i van 

caure al Pòrtic de la Bugadera—, danys al paviment de pedra i nombroses branques 

abatudes. Els equips de Parcs i Jardins i Patrimoni Arquitectònic van estar treballant 

durant setmanes per retirar l’arbrat.

14 de març
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L’inici de les fases de desescalada va 

condicionar una nova regulació d’horaris i 

accessos per a veïns i veïnes dels entorns: 

s’obre el Park a tothom a excepció de 

zones afectades per obres, jocs infantils, 

berenadors, camins d’accés i sota els 

viaductes, i l’accés a l’escala monumental. 

Les nou portes que donen accés a les 12 

hectàrees monumentals del Park resten 

obertes de les vuit del matí a les deu del 

vespre.

El dia 22 de juny es van posar en marxa un seguit de mesures, tot just 

després de consensuar-les amb tots els operadors municipals que 

intervenen al Park i amb les associacions de veïns i veïnes, tant de Gràcia 

com d’Horta-Guinardó, que ens acompanyen en el desenvolupament del 

model de governança específic que tenim. Les mesures es poden dividir en 

dos grans grups: fomentar immediatament l’ús social del Park per al veïnat, i 

aplicar mesures preventives per a quan en un futur, en aquell moment incert, 

augmentessin progressivament les visites. Aquestes mesures sempre han 

estat caracteritzades per una atenció especial a la seguretat individual o 

col·lectiva en la lluita contra la covid-19, per garantir que el Park és un espai 

segur.

BIOSPHERE: Acredita les bones pràctiques en turisme responsable i 
sostenible de l’activitat i garanteix un equilibri econòmic, sociocultural i 
mediambiental per tenir cura de l’entorn.

SAFE TRAVELS: Reconeix a escala internacional els protocols 
normalitzats de mesures de prevenció i seguretat contra la covid-19 
dictaminats per l’OMS. Aquest segell de la World Travel & Tourism 
Council (WTTC) és atorgat per Turisme de Barcelona.

GLOBAL SAFE SITE: Assegura que es compleixen totes 
les mesures de seguretat preventives per evitar la possible 
propagació de la covid-19.

Ampliació de les mesures al conjunt del Park Güell. Es redueixen al 50% els 

visitants sobre l’aforament màxim permès per afavorir el distanciament 

social. 

20 de maig 22 de juny
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02.1
Cronologia 
d’un nou 
escenari

Inici del control d’accessos:

• 4 portes d’accés exclusiu per a veïns i veïnes i Gaudir +

• 4 portes d’accés compartit i amb indicacions diferenciades 

(Carmel, Olot, Sant Josep de la Muntanya i baixada de la Glòria).

• 1 porta per a sortides (carrer d’Olot) seguint les indicacions del 

nou Pla d’autoprotecció.

29 de juny
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Inici d’una “nova realitat” i aplicació de noves 

mesures. Adaptació de franges horàries 

sense turisme.

6 de juliol

15
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TOTAL

2019

2020

3.153.973

593.206

Gener
199.605

180.392

Febrer
206.543

195.482 

Març
249.664

69.962

Juliol
322.549

43.572

Agost
316.985

37.270

Setembre
286.570

22.175

Octubre
282.928

23.540

Novembre
204.250

9.190

Desembre
173.519

11.725

Abril
282.245

sense comptabilitzar

Maig
318.197

sense comptabilitzar

Juny
310.918

sense comptabilitzar

Mapa de zones: 

La xifra de visitants del 2020 està molt lluny de la dels últims temps, quan el Park Güell 
era el segon monument més visitat de la ciutat de Barcelona i rebia prop de 3,5 milions 
de persones a l’any (zona regulada). La crisi sanitària, el tancament obligat del Park i la 
davallada del turisme nacional i internacional han donat com a resultat una reducció del 
82% de les visites registrades respecte al 2019.

Any 2020, 
un nou canvi de cicle
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Visitants totals
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02.2
Nou 
paradigma El nou marc formal de mesures per a la nova gestió del Park ens ha portat a fomentar 

immediatament l’ús social del Park per al veïnat, i a aplicar mesures preventives per quan 

en un futur, en aquell moment incert, augmentessin progressivament les visites.

1.  Ampliar la zona regulada coincidint amb l’horari d’obertura real del 

Park i amb els seus accessos, de manera que es passa d’1,7 a 12 hectàrees 

regulades. Aquesta acció vol facilitar el control dels accessos i els fluxos 

de visitants, i poder disminuir dràsticament la capacitat de càrrega del 

Park. 

2. Fer una nova distribució de les portes d’accés i reservar-ne algunes 

per a l’accés exclusiu del veïnat i d’altres per a l’accés compartit amb 

visitants, de manera que es garanteix un espai no subjecte a l’índex de 

visitants de la ciutat. 

3. Introduir provisionalment, com a complement del carnet de veïns i 

veïnes i dels membres del registre Gaudir +, el carnet de biblioteques, 

que és públic, gratuït i immediat, amb la finalitat de permetre l’accés 

ràpid i universal als veïns i veïnes de Barcelona. 

4. Generar un flux màxim de 1.400 persones l’hora que fixa en 

4,5 milions de visitants la capacitat de càrrega del Park, és a dir, una 

reducció del 50% sobre els visitants del 2019 amb efectes a llarg termini 

en aspectes relacionats amb la mobilitat, el transport públic, la gestió, 

l’ús del Park i un llarg etcètera que busca deixar enrere la xifra màxima de 

9 milions de visitants que hem arribat a tenir en els darrers anys.

5. Generar dues franges horàries exclusives per a veïns i veïnes, de 7.00 a 

9.30 h i de 20.00 a 22.00 h, que es coneixen amb el nom de programa 

“Bon dia, Barcelona” i “Bon vespre, Barcelona”, respectivament, 

amb l’objectiu de fomentar l’ús diari del Park entre el seu veïnat.

6. Disminuir en deu les places de reserva d’autocar i deixar utilitzar 

la plataforma només per a les persones que tenen reserva prèvia 

d’entrades i eliminar la possibilitat d’encotxar i desencotxar. Aquesta 

mesura implicarà una reducció de la mobilitat de vehicles i de l’accés 

de visitants i també tindrà altres efectes, com ara l’eliminació de la 

llançadora.

7. Posar en funcionament la pilona d’accés al carrer d’Olot i als seus 

entorns amb l’objecte de pacificar el barri.

Any 2020, 
un nou canvi de cicle

4.

5.
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8. Programar accions culturals de proximitat i facilitar la producció 

d’accions per part de les entitats de l’entorn.

9. No permetre l’accés d’activitats comercials no reglades.

10. Potenciar la comunicació amb la ciutadania per mitjà de les xarxes 

socials.

L’aplicació d’aquestes mesures ha tingut un impacte immediat pel que fa al retorn de la 

ciutadania al Park, a la diversitat del seu ús i al gaudi d’activitats de proximitat i populars. 

D’altra banda, a mesura que el turisme ha anat en alça, aquestes mesures també ens 

han permès observar com han anat desapareixent les persones visitants que venien 

al Park, en transport públic o autocars, sense una reserva prèvia, la qual cosa implica 

menys mobilitat del trànsit rodat, menys contaminació i, alhora, menys pressió sobre el 

transport públic. Cal recordar, però, que, en paral·lel, com es pot observar en la lectura 

de la memòria, continuen actives les accions finançades amb el retorn de les entrades i 

que tenen un doble objectiu inicial: millorar les condicions de vida i els serveis del barris 

de l’entorn, així com afavorir la protecció arquitectònica i natural del nostre patrimoni.

Finalment, cal destacar que aquestes mesures que hem aplicat de cop romandran 

tutelades constantment, compartides i seguides amb la ciutadania, i que les anirem 

adaptant a la situació que ens toqui anar gestionant, sempre amb la vista posada a 

millorar l’ús social del Park, a fomentar-ne la protecció, el gaudi cultural, i a minimitzar 

tant com es pugui les externalitats negatives, ben identificades en el marc del Pla 

estratègic del Park Güell. 

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell

8.

9.

10.
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Després d’un llarg procés d’anàlisi, reflexió i participació tècnica i ciutadana, el 17 

de gener de 2018, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar la mesura de govern “Pla 
estratègic del Park Güell 2017-2022”. Aquest pla preveu prop de 200 actuacions i 

un pressupost de 24,9 milions d’euros amb un objectiu essencial: el retorn de l’ús social 

del Park per a la ciutat.

Territorialment, el Park Güell ocupa 19 hectàrees distribuïdes entre cinc barris de la 

ciutat, de les quals 1,7 estan regulades. El Pla parteix de la diagnosi de la situació actual i 

de les problemàtiques derivades de la massificació de visitants i les seves externalitats, 

entre les quals hi ha la mobilitat, la densificació del transport públic i la qualitat de 

vida dels veïns i veïnes de l’entorn. Però, sens dubte, l’impacte més important ha 

estat la desvinculació de la ciutat envers el seu Park. (enllaç del Pla estratègic al web: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/amb-qui-ho-fem/participacio-

ciutadana/park-guell)

El Pla estratègic busca, doncs, reforçar el vincle dels barcelonins i les barcelonines amb 

el Park, evitar les conseqüències de la massificació turística i millorar-ne l’entorn. A més, 

preveu reorientar les inversions i sumar a la preservació patrimonial altres actuacions 

que beneficiïn directament els barris de l’entorn: la no exposició mediàtica, la pacificació 

de la circulació per l’entorn, la millora de la biodiversitat o la reducció de les filmacions, 

d’una banda; un catàleg més ampli d’activitats culturals de proximitat, un nou discurs 

museogràfic, inversions en els barris de l’entorn o participació dels moviments socials, 

econòmics i veïnals en la governança del Park, de l’altra, són algunes de les mesures que 

busquen reduir l’impacte de la massificació, fomentar usos comunitaris, millorar la 

mobilitat o aconseguir un Park amb un patrimoni cultural viu.

Tot això parteix d’un model de governança nou que busca la coordinació i la implicació 

de la diversitat d’operadors municipals implicats en la gestió del Park, dels seus veïns i 

veïnes i també de les entitats, a través del Grup d’Impuls i Seguiment, els grups de treball 

o altres espais i mecanismes. Aquest model, en el qual s’impliquen diversos operadors 

municipals, es coordina des de la Secretaria Tècnica del Park Güell i s’articula a través 

d’un encàrrec de la Comissió de Govern del 4 d’octubre de 2018. Entre altres coses, 

aquest model obliga a elaborar una memòria anual durant la vigència de l’encàrrec. 

Aquesta memòria compila el desplegament del Pla estratègic del darrer trimestre del 

2018 i de l’any 2019.

La mesura de govern descriu el model de governança, que estableix una forma 

d’organització específica. Per a un funcionament correcte de l’entitat, es considera 

imprescindible incloure-hi tots els grups implicats en l’objecte de l’organització, tant 

d’una manera directa en la presa de les decisions com d’una manera participada. 

En aquest sentit, es dota el Park Güell d’un ens gestor propi per a una gestió més eficaç 

d’un espai amb una gran profusió d’actors. 

Amb aquesta finalitat es planteja la creació del Grup d’Impuls i Seguiment de la Mesura 

de Govern del Park Güell, com a màxim òrgan de consulta i participació i que ha de 

facilitar i millorar el coneixement, la difusió, la protecció, la gestió i la transformació del 

Park Güell i el seu entorn a partir de l’execució de les accions previstes en la mesura. 

El 28 de juny va tenir lloc, a la Casa Pere Jaqués, la constitució del Grup d’Impuls i 
Seguiment de la Mesura de Govern del Park Güell.

03
Governança 
2020
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Estructura organitzativa 

El Grup d’Impuls està acompanyat per grups de treball d’acord amb les línies 
d’intervenció o les prioritats d’actuació, i tots tenen com a finalitat el debat, l’anàlisi, 
la creació de propostes i el seguiment d’actuacions que requereixen un coneixement 
específic. Es començaria amb tres grups de treball: el d’equipaments i espai públic, el 
de mobilitat i el de patrimoni.

El model de governança es complementa amb la Comissió Tècnica Executiva com 
a òrgan de gestió diària del Park que ha de vetllar pel compliment de la mesura de 
govern i de les actuacions que se’n derivin.

La Comissió Tècnica Executiva té una composició tècnica horitzontal i de caràcter 
executiu que es basa en un model d’organització i de presa de decisions per consens. 

En formarà part, com a mínim, un/a representant tècnic/a de cada operador municipal 
implicat, del qual continuarà tenint dependència orgànica.

La Comissió Tècnica Executiva ha de definir el seu règim de funcionament ordinari.

Els operadors de caràcter permanent són la Gerència d’Ecologia Urbana (Medi 
Ambient i Serveis Urbans, Parcs i Jardins, Institut Municipal d’Urbanisme i Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA), Barcelona de Serveis Municipals, l’Institut 
Municipal de Cultura i els districtes de Gràcia i Horta-Guinardó.

Secretaria Tècnica del Park Güell: La Secretaria Tècnica té una clara visió 
transversal i de coordinació de tots els operadors municipals. Per fer-ho, la Gerència 
de Medi Ambient i Serveis Urbans, responsable del Park, impulsa aquesta mena de 
projectes que depenen d’Ecologia Urbana través de l’Institut Municipal d’Urbanisme, 
que designa la direcció i la composició de la Secretaria Tècnica. 

Institut Municipal d’Urbanisme (titular de la Secretaria Tècnica). És una 
entitat pública empresarial local de l’Ajuntament de Barcelona que, entre les seves 
competències té la coordinació de projectes transversals de la Gerència d’Ecologia 
Urbana en què hi hagi implicats diversos dels seus ens dependents amb caràcter 
territorial i participatiu. 

La mesura de govern descriu 

el model de governança, 

que estableix una forma 

d’organització específica.
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Estructura 
organitzativa

Comissió 
Tècnica 

Executiva

ICUB-
MUHBA

Gràcia
H-G

BIMSA

MobilitatParcs i 
Jardins

B:SM

Patrimoni

Turisme

Grup d’Impuls i 
Seguiment de la 

Mesura de Govern 
del Park Güell

Grup de Treball de 
Mobilitat

Grup de Treball 
d’Espai públic i 
Equipaments

Grup de Treball 
de Patrimoni i 

Cultura

ECOLOGIA 
URBANA
 (MASU)

Secretaria
Tècnica
Ecologia
Urbana
(IMU)
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Ajuntament de Barcelona 

Secretaria Tècnica

Institut Municipal d’Urbanisme

Ciutadania i barris 

Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)

Propietats

La mesura de govern del Park Güell (gener del 2018) assenyala que, per a un funcionament 

correcte de l’entitat, es considera imprescindible incloure tots els grups implicats 

en l’objecte de l’organització, tant d’una manera directa en la presa de les decisions 

com d’una manera participada. Formen part d’aquests grups entitats d’àmbit local o 

sectorial, així com persones a títol individual, personal tècnic municipal, professionals 

i persones expertes depenent de la temàtica.

Segona Tinència d’Alcaldia Fundació Sagrada Família

Consorci d’Educació de Barcelona

Casa Trias

Grups de persones expertes

Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya 

Direcció de la Càtedra de Gaudí

Col·legi de Biòlegs de Catalunya

Regidoria del Districte d’Horta-Guinardó

Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans

Grup Municipal de JuntsxCat

Direcció General B:SM, SA. 

Grup Municipal del PSC

Grup Municipal del PP

Sisena Tinència d’Alcaldia

Regidoria del Districte de Gràcia

Regidoria de Turisme i Indústries Creatives

Gerència Municipal

Grup Municipal d’ERC

Grup Municipal de Barcelona en Comú 

Grup Municipal de Ciutadans

25Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell

Grup d’Impuls 
i Seguiment 
de la Mesura 
de Govern del 
Park Güell 
(2019-2023)

Representants dels barris de la Salut, Vallcarca, Can Baró, el Carmel, 
el Coll i el Baix Guinardó
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El model de governança es complementa amb la Comissió Tècnica Executiva que 

coordina tots els operadors que intervenen diàriament en el Park. 
Operadors 
gestors

Governança 2020 del Park Güell
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del 2020
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30 Actuacions del 2020
Mapa de les actuacions
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Descripció

“Implantació de dues franges horàries exclusives per a veïns i veïnes de la Salut, Vallcarca 

i els Penitents, el Coll, el Carmel i Can Baró i titulars de Gaudir +: - ‘Bon dia, Barcelona’ i 

‘Bon vespre, Barcelona’ (adaptat a l’horari solar)”

04.1
Actuacions 
del 2020

Consolidar i ampliar la línia de la 
política ciutadana que actualment 
permet obrir franges horàries per 
a usos ciutadans 

Codi Dates (inici/final) Cost

sense dotació 
directa 07-20201.1-4

INCREMENT DE L’ÚS 
SOCIAL

Actuacions del 2020

Operador
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Codi

Descripció

El mirador està situat al turó del Carmel i s’hi pot arribar a través del Park Güell. Des 

d’aquest indret es pot contemplar tota la metròpoli barcelonina. El Districte ha impulsat 

que sigui un lloc habitual no només de passeig sinó també d’estada per al veïnat. 

Reprendre l’activitat de 
prendre el vermut al mirador 
de Joan Sales

Dates (inici/final) Cost

sense dotació 
directa 2020

2020
1.1-24
INCREMENT DE L’ÚS 
SOCIAL

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell

Operador
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Codi Dates (inici/final) Cost

1.2-11
INCREMENT DE L’ÚS 
SOCIAL

Operador Descripció

“Adequació del cul-de-sac del carrer de Sant Cugat (àrea d’intervenció de 216 metres 

quadrats), a tocar de Larrard i del Park Güell, per convertir l’espai d’aparcament 

de motos actual amb el final ple de bardisses en uns jocs infantils, i dotar-lo d’un ús 

específic per donar un servei al veïnat de la zona i generar un espai amable i segur per al 

barri. Hi ha prevista la instal·lació d’una cabanya, un gronxador i un balancí en un tancat 

amb bancs d’estada, arbustos i plantes enfiladisses, i el termini de les obres serà de tres 

mesos. ”

137.054 €02-2020
11-2021

Àrea de jocs infantils al cul-de-sac 
del carrer Sant Cugat del Vallès 
(en licitació)
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Codi

Descripció

En licitació el projecte de reurbanització de l’accés a Coll del Portell. L’objectiu és 

potenciar la zona com un espai veïnal, dignificar-la, millorar-ne la funcionalitat i ubicar-

hi l’edifici logístic dels serveis de Parcs i Jardins i Patrimoni Arquitectònic del Park Güell.

Nous parcs al voltant del Park 
Güell (espai verd Coll del Portell)

Dates (inici/final) Cost
previsió: 

14.000 €
11-2019
12-2021

1.1-20
INCREMENT DE L’ÚS 
SOCIAL

Operador

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell
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Codi

Descripció

“El Park Güell va posar a disposició de les escoles de l’entorn els seus espais perquè 

poguessin ser utilitzats per a usos educatius des del setembre del 2020, amb l’inici del 

curs escolar 2020-21.

La mesura, aprovada per l’Ajuntament de Barcelona amb la supervisió del Consorci 

d’Educació, té l’objectiu que tots els centres que ho necessitin disposin d’espais 

addicionals per poder desenvolupar les classes amb les condicions i mesures de 

seguretat per a la prevenció de la covid-19. ”

Calendari de les escoles del 
voltant amb activitats al Park

Dates (inici/final) Cost

sense dotació 
directa 11-20201.1-25

INCREMENT DE L’ÚS 
SOCIAL

Operador
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Descripció

Projecte d’instal·lació d’armariets en cinc dels accessos al Park Güell: Coll del Portell, 

Baixada de la Glòria, Forat del Vent, Casa Trias i Can Xirot. Aquestes estructures, que 

disposen de mostrador, il·luminació interior, finestres i tancament de seguretat, seran 

d’ús exclusiu del personal de control d’accessos.

Projecte d’armariets als 
accessos del Park 

Codi Dates (inici/final) Cost
previsió 

60.000 €
12-2020
06-2021

Nou 
2020
INCREMENT DE L’ÚS 
SOCIAL

Actuacions del 2020

Operador
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Codi

Descripció

Col·locació d’una barana en un dels trams laterals de la carretera del Carmel que dona 

accés al Park per evitar que vianants i persones usuàries d’autobusos públics travessin 

el vial abans d’arribar al pas habilitat.

Disposició de la tanca longitudinal 
per a vianants a la carretera del 
Carmel

Dates (inici/final) Cost

6.000 €02-2020
03-2020

3.6-10
MOBILITAT

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell

Operador
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Descripció

S’han acabat les obres de substitució de l’escala intermèdia de la baixada de la Glòria, 

entre els carrers de Verdi i Sostres. Els treballs han consistit en el desmuntatge de 

l’escala que hi havia, l’adequació del fossar i les instal·lacions associades, i la col·locació 

i posada en marxa posteriors de la nova escala. Per fer la substitució i el transport de la 

nova escala ha calgut implantar una grua i un vehicle especial de grans dimensions, però 

en tot moment s’ha garantit l’accés als habitatges. 

Substitució d’escales mecàniques 
al tram de la baixada de la Glòria 

Codi Dates (inici/final) Cost

370.767 €03-2020
06-2020

3.7-56 
Nova (octubre)

MOBILITAT

Actuacions del 2020

Operador
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Descripció

Actuació centrada en la creació d’una àrea de mobilitat restringida delimitada per 

pilones automàtiques i d’accés exclusiu al veïnat, bus del barri i serveis d’emergència, 

entre els carrers Olot-Larrard-Marianao-Mercedes fins a la rambla de Mercedes. Aquest 

sistema de pilones automàtiques manté una comunicació directa de 24 hores amb el 

Centre de Control de Trànsit per atendre qualsevol incidència que es produeixi. L’àrea 

restringida té com a objectius principals la pacificació de la zona —carrers de l’entorn 

del Park Güell—, millorar la seguretat viària dels vianants, reduir la pressió i l’impacte 

dels taxis en aquest àmbit turístic, reduir el trànsit forà i, alhora, mantenir l’accés al 

transport públic. L’actuació també incorpora el canvi del sentit de circulació dels carrers 

de Marianao i de Larrard i la reubicació de la parada de taxis a la rambla de Mercedes, i 

manté l’accés del bus de barri a la zona restringida, l’entrada i la sortida de les escoles i la 

càrrega i descàrrega entre les 9.30 i les 11.00 hores. 

Pacificació dels entorns d’Olot, 
rambla de Mercedes, Marianao i 
Sant Josep de la Muntanya

Codi Dates (inici/final) Cost

167.309 €04-2019
12-2020

3.8-50
MOBILITAT

Actuacions del 2020

Operador
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Codi

Descripció

Des del 2019, i amb encàrrec previ, s’ha treballat en el Pla director d’infraestructures 

i serveis del Park Güell. L’objectiu del Pla és establir pautes generals i propostes 

concretes que han de guiar les actuacions futures d’intervenció de les infraestructures 

i els serveis del Park Güell, a partir del coneixement exhaustiu de la seva història, 

els valors patrimonials i paisatgístics, la seva morfologia i l’estat actual de lesions, 

necessitats i requeriments. El Pla es desplegarà en quatre fases i les propostes 

d’actuacions d’intervenció que s’hi defineixin han d’assegurar la pervivència dels valors 

documentals, arquitectònics i significatius del Park Güell.

Pla director 
d’infraestructures i serveis

Dates (inici/final) Cost

120.000 €03-2019
05-2020

4.1-4
VERD I 
BIODIVERSITAT

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell

Operador
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Codi

Descripció

“Acaba el conjunt d’actuacions sobre el patrimoni arquitectònic que durant dos 

anys i mig s’han dut a terme en els espais més emblemàtics del Park Güell. L’aturada 

temporal durant les primeres setmanes d’emergència sanitària no ha impedit que les 

tasques de restauració s’hagin acabat segons el calendari previst. L’acabament de les 

obres permet tornar a visitar aquestes zones, així com un nou espai al qual fins ara no 

es podia accedir: la font Sarva, on s’ha millorat la il·luminació, els paviments, les baranes 

i les portes accés. Pel que fa a la restauració dels bancs de la plaça de la Natura, s’han fet 

servir peces originals de Gaudí trobades en altres localitzacions del Park i d’altres que 

són reproduccions de les originals. A la Sala Hipòstila, en canvi, s’ha renovat la totalitat 

del sostre que complementa l’actuació d’impermeabilització de la plaça de la Natura, 

acabada el 2019. I finalment s’ha restituït la imatge original del viaducte de Baix segons 

fotografies de l’època de construcció del Park. ”

Millora de la font Sarva, accés a la 
cisterna, restauració dels bancs 
exteriors, restauració del viaducte 
de baix, reforç de baranes i bancs i 
reparació de la Sala Hipòstila

Dates (inici/final) Cost

1.413.645 €12-2018
08-2020

4.1-3
VERD I 
BIODIVERSITAT

Operador

Actuacions del 2020
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1. Viaducte de Baix 
2. La font Sarva 
3. Restauració dels bancs de la plaça de la Natura
4. Sala Hipòstila

1

3

2

4

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell
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Codi

Descripció

Amb accés des del carrer de Marianao, 2, l’espai data del 1941 i s’hi troba la font, que està 

formada per dos plafons de ceràmica policromada. L’espai, actualment en desús, disposa 

d’una superfície de 3.800 metres quadrats i, quan s’acabin les obres d’arranjament, es 

preveu que inclogui el projecte comunitari Quirhort.

Projecte d’urbanització 
de la font del Carbó

Dates (inici/final) Cost
previsió 

400.000 €
2020
2021

5.4-10
QUALITAT DELS 
LÍMITS

Operador

Actuacions del 2020



47

Codi

Descripció

El Projecte executiu recull la substitució de la parada d’autobús existent per una 

marquesina, la instal·lació de semàfors, la modificació de la pintura vial i de la 

senyalització, la instal·lació de nou mobiliari urbà, la modificació de les instal·lacions 

existents, el desplaçament de l’enllumenat afectat, l’execució d’un mur de contenció a la 

zona atalussada, la pavimentació de voreres i calçades en l’àmbit d’actuació, i l’execució 

d’una escala per salvar el desnivell entre la vorera dels dos carrers.

Projecte d’urbanització de 
la parcel·la de Ramiro de 
Maeztu

Dates (inici/final) Cost
previsió 

350.000 €
03-2019
12-2021

5.4-13
QUALITAT DELS 
LÍMITS

Operador

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell
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Codi

Descripció

S’incrementa el nombre d’efectius de seguretat al Park. Proposta prevista en el Pla 

estratègic del Park Güell i adaptada a les necessitats esdevingudes arran de la nova 

estratègia de regulació i control dels nou accessos de què disposa el Park. La totalitat 

de la zona monumental resta vigilada durant les 24  hores per tres vigilants en torns 

rotatius.

Reforçar el personal de 
seguretat després de l’horari de 
funcionament del Park

Dates (inici/final) Cost

414.877,92 €06-20208.4-13
ÀMBIT 
SOCIOECONÒMIC 
 

Operador

Actuacions del 2020
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Camps d’aprenentatge Barcelona

Programa educatiu que ofereix als 
centres la possibilitat de desenvolupar 
amb l’alumnat projectes de treball 
innovadors per a l’estudi de la ciutat des 
d’una perspectiva global.

(Ho organitza el Consorci d’Educació de 

Barcelona )

Dia de la No-violència i de la Pau 

El 30 de gener, per celebrar el Dia 
Escolar de la No-violència i de la Pau, 
l’Escola Baldiri Reixac va organitzar, com 
cada any, la seva marxa per la Pau amb 
recorregut pel Park Güell. Cada any, els 
centres educatius dediquen aquest dia 
a commemorar una cultura de no-
violència i de pau i s’hi comprometen 
com a defensors de la pau i l’enteniment 
entre persones. 

 (Ho organitza l’Escola Baldiri Reixac, 

Barcelona de Serveis Municipals, Parcs 

i Jardins - EUM i Aula Ambiental Bosc 

Turull )

Interrogar Barcelona

Activitats amb material pedagògic 
destinades a grups escolars.

El Park Güell i la natura (P5 i cicle inicial 
de primària).

Projecte Park Güell (cicles mitjà i 
superior de primària).

Güell, Gaudí i Barcelona. La mirada 
urbana (ESO, cicles formatius i 
batxillerat).

(Ho organitza el Museu d’Història 

de Barcelona a través del Consell de 

Coordinació Pedagògica i els centres de 

recursos pedagògics. )

Activitats adreçades 
a les escoles

30 de gener

Actuacions del 2020
Programació cultural 2020

Suspeses
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III edició del Concurs de Punts 
“Sant Jordi i el Drac del Park Güell”

Per tercer any consecutiu, s’havia 
de celebrar el concurs de punts de 
llibre amb l’alumnat de les escoles de 
proximitat. La finalitat era fomentar 
la creativitat i la lectura dels infants i, 
alhora, fer valer el Park com un entorn 
cultural propi. La salamandra o drac és 
la icona més representativa del Park i 
dona peu a moltes interpretacions. El 
premi ha consistit en l’edició dels tres 
punts de llibre guanyadors, entrades 
per al Zoo i el Parc d’Atraccions 
del Tibidabo, i un joc de temàtica 
relacionada amb Gaudí o el Park Güell. 

(Ho organitza Barcelona de Serveis 

Municipals i escoles. )

Acte institucional_ Inauguració 
dels nous espais d’esbarjo de 
l’Escola Baldiri Reixac

La Direcció i els infants del Baldiri 
van organitzar una sèrie de jornades 
per donar a conèixer les noves 
instal·lacions. Esperem poder gaudir 
d’aquesta celebració ben aviat. 

(Ho organitza l’Escola Baldiri Reixac. )

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell

20 de març
Suspesa Ajornat

Les escoles de Gràcia i el Park Güell

Les diverses etapes educatives dels centres 
de Gràcia, des de bressol fins a l’etapa 
posteducativa, poden gaudir d’activitats 
gratuïtes a porta tancada. (Ho organitza 
Barcelona de Serveis Municipals, el Centre 
de Recursos Pedagògics de Gràcia, el 
Districte de Gràcia i el Museu d’Història de 
Barcelona). 

(Ho organitza el Centre de Recursos 

Pedagògics de Gràcia, Barcelona de 

Serveis Municipals i el Museu d’Història de 

Barcelona. )

Trencadís de sons i colors 

Activitat adreçada a les escoles bressol 
que suposa un projecte amb un treball 
interdisciplinari vehiculat pel moviment, la 
música i l’art. Els infants treballen el projecte 
a l’escola, i l’acte de cloenda té lloc al Park 
Güell durant els dies a porta tancada. 

 (Ho organitza el Centre de Recursos 

Pedagògics de Gràcia, Barcelona de 

Serveis Municipals i el Museu d’Història de 

Barcelona. )

24, 25, 26 i 27 
de març
Suspesa
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Habitatges d’elit dins del Park

Activitat adreçada a estudiants d’ESO 
i batxillerat que dona a conèixer les 
relacions del Park Güell amb la ciutat, la 
societat i l’època en què es va construir. 
També se n’analitzen les formes 
arquitectòniques i el sentit estètic, 
simbòlic i funcional. 

(Ho organitza el Centre de Recursos 

Pedagògics de Gràcia, Barcelona de 

Serveis Municipals i el Museu d’Història de 

Barcelona. )

Participants: 435 alumnes

24, 25 i 26 
d’abril

Activitats adreçades 
a les escoles

Projecte Park Güell

Activitat adreçada a estudiants de cicle 
mitjà que explora el projecte residencial 
de luxe que van idear Antoni Gaudí i 
Eusebi Güell. L’activitat descobreix 
les formes i els significats del Park i els 
vincles entre l’espai natural i el projecte 
urbanístic i arquitectònic. 

(Ho organitza el Centre de Recursos 

Pedagògics de Gràcia, Barcelona de 

Serveis Municipals i el Museu d’Història de 

Barcelona. )

24, 25 i 26 
d’abril

Suspesa
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Barcelona 1902

Activitat adreçada a estudiants 
de cicle superior que treballa la 
urbanització de part de l’anomenada 
muntanya Pelada. La visita s’enfila fins 
a la Casa Trias, única casa construïda 
finalment, per tal de fer entendre el 
projecte original del Park, explorar la 
seva relació amb la ciutat i indicar el 
seu context històric. 

(Ho organitza el Centre de Recursos 

Pedagògics de Gràcia, Barcelona de 

Serveis Municipals i el Museu d’Història 

de Barcelona. )

Participants: 420 alumnes

10, 11 i 25 de 
juliol

9 setembre

Aprenent sobre la diversitat de la 
flora del Park

Alumnes de primària de l’Escola 
Baldiri Reixac han fet una sessió de 
treball sobre les espècies del clima 
mediterrani. Han conegut de primera 
mà plantes amb flors, arbustos, arbres 
i herbes aromàtiques que es fan servir 
en medicina, cuina i cosmètica, així 
com la importància de l’equilibri entre 
flora i fauna al Park. La classe s’ha dut a 
terme als jardins d’Àustria, la plaça de 
la Natura i la mateixa escola, i ha estat 
dirigida pel conservador i l’encarregat 
del Park.

15 de 
novembre

Fins a 159 emplaçaments exteriors

A finals del mes d’agost, l’Ajuntament 
de Barcelona va anunciar que posava 
a disposició dels centres escolars 159 
emplaçaments exteriors en el cas 
que calgués més espai per complir les 
normes sanitàries arran de la pandèmia 
de la covid-19. Des de llavors, Parcs i 
Jardins, juntament amb Barcelona de 
Serveis Municipals (B:SM), coordina 
les peticions que els centres han fet 
arribar a través del Districte: l’Escola 
Reina Elisenda Virolai, Jesuïtes Kotska 
i Turó del Cargol. Les zones de pícnic i 
de jocs infantils del Park són els espais 
més sol·licitats per impartir classes 
d’educació física i tallers i per a estones 
de lleure.

Des del mes 
d’agost del 

2020
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Itinerari “Hidrogeologia urbana, un 
passeig per Barcelona” 

Jornada de divulgació amb activitats 
gratuïtes, guiades per hidrogeòlegs 
i obertes a tota mena de públic. Els 
objectius són donar a conèixer les 
aigües subterrànies i la seva importància 
per al desenvolupament i el benestar 
de la societat, però també per al bon 
funcionament dels ecosistemes. 

 (Ho organitza el Col·legi Oficial de 

Geòlegs. )

Dia Internacional del Teatre

L’esdeveniment vol fer un homenatge a 
l’actor i cantautor Ovidi Montllor amb 
motiu dels 25 anys de la seva mort. Amb 
la participació de l’actriu Anna Sahun, la 
cantant Patricia Paisal i el pianista Miguel 
González. 

(Ho organitza el Districte de Gràcia i 

B:SM. )

21 de març
Suspesa

Actuacions del 2020
Programació cultural 2020

27 de març
Suspesa

Activitats culturals adreçades 
a tota la ciutadania
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Diàlegs del Park Güell

Dins del cicle Diàlegs del Park 
Güell, el mes d’abril el Museu 
d’Història de Barcelona (MUHBA) 
ens ofereix l’oportunitat de gaudir 
de la captivadora història entre dos 
personatges molt vinculats a la història 
del Park: en Salvador de Samà i l’Eusebi 
Güell, que van voler crear uns jardins 
dissemblants: “La urbanització del 
marquès de Marianao i el park del 
comte Güell: conflicte de formes, 
conflicte social”, a càrrec de Mar Leniz 
i Mireia Freixa. Aquesta activitat és 
oberta a tothom i es pot visualitzar 
seguint aquest enllaç.

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell

Canal de 
YouTube del 

MUHBA
Abril

Mostra d’Entitats del barri de la 
Salut

 IV edició de la Mostra d’Entitats 
del barri de la Salut. Una jornada en 
què les entitats del barri s’apleguen, 
es coneixen i es relacionen per fer 
xarxa entre totes. És una cita oberta 
a tothom. 

(Ho organitza Salutem, amb la 

col·laboració de B:SM. )

16 de maig
Suspesa

La Setmana de l’Arquitectura

Celebrada enguany del 8 al 17 de 
maig, ens proposava un passatemps 
interactiu per descobrir vuit espais 
on l’aigua té un protagonisme 
destacable. La cisterna de la Sala 
Hipòstila del Park Güell ha sigut 
el segon escenari que s’havia 
d’endevinar. 

Del 8 al 17 de 
maig Format 

virtual
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Activitats culturals adreçades 
a tota la ciutadania

Casal d’estiu MusicActiva 

Festa Major del Coll

Cross 3 Turons

Suspeses

 La Nit dels Museus

(Ho organitza el MUHBA i B:SM. )

16 de maig
Activitat ajornada 
al 14 de novembre
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Nits de guitarra

Barcelona ha estat sempre molt vinculada a la guitarra. La versatilitat 
i la popularitat d’aquest instrument li han permès amarar-se 
d’influències musicals de regions i cultures molt diverses, i l’han 
convertit en el vehicle d’estils i tradicions com els que es van sentir en 
els quatre concerts del cicle de guitarra: 

La guitarra clàssica

La guitarra mediterrània i flamenca

La guitarra mestissa

La guitarra i el jazz manouche

Cicle de concerts d’estiu ( l’organitza B:SM i el MUHBA )

Assistència total: 1566

3, 10, 17 i 24 
de juliol

El gran vermut del Park Güell

Conferències, degustacions, recitals i 
música, un recorregut culinari pel que 
menjaven i bevien els ciutadans i les 
ciutadanes de Barcelona a l’entorn de 
l’any 1910. (Ho organitza el MUHBA i 
B:SM.)

 (Ho organitza el MUHBA i B:SM. )

24 de maig
Suspesa
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Activitats culturals adreçades 
a tota la ciutadania

El Park Güell i Barcelona. Visita i 
itinerari

Visita a la Casa del Guarda del Park 
Güell i itinerari que ressegueix el 
procés de construcció i formalització 
del Park Güell i la seva relació amb la 
ciutat de Barcelona. 

(Ho organitza B:SM i el MUHBA. )

Participants: xxxx

19 de juliol, 10 
d’octubre

La primera balconada de Barcelona. 
El creixement de la ciutat vist des 
dels Tres Turons

Itinerari que mostra com els episodis 
successius de la història de la ciutat han 
deixat empremta en la primera balconada 
muntanyosa, la dels Tres Turons, des del 
Carmel a Vallcarca passant pel Park Güell.

El recorregut permet gaudir d’una de les 
millors vistes sobre la ciutat. 

(Ho organitza B:SM i el MUHBA. )

29 de juliol,
 26 d’agost, 

2 de setembre, 
4 d’octubre i 15 
de novembre
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Gràcia 1900. L’aparador burgès d’un 
barri obrer. Itinerari

Des del barri de la Salut, un indret 
d’esbarjo per a les classes treballadores 
i un dels territoris escollits per les elits 
barcelonines a l’hora de construir-
hi la segona residència, surt aquest 
recorregut que va pels carrers de l’antiga 
vila de Gràcia, on encara avui podem 
admirar les grans cases del tombant 
del segle XX i on trobem rastres 
dels conflictes i les contradiccions 
característiques de la metròpoli 
moderna.

(Ho organitza B:SM i el MUHBA. )

Participants: xxxx

26 de juliol, 
13 de setembre, 

18 d’octubre i 
13 de desembre

Cicle Música als Parcs

Durant el mes d’agost, tenint en compte l’evolució de 
les fases de la desescalada, l’Ajuntament va organitzar 
i impulsar, un any més, una edició abreujada del 
cicle, amb totes les mesures de seguretat vigents, 
per acostar la música de qualitat a tots els públics i 
potenciar les possibilitats del Park Güell com a espai 
de convivència i lleure durant els capvespres i les nits 
d’estiu.

Pel 25è aniversari del cicle, artistes com la Irene Reig 
i l’Héctor Floría, Delia Quartet, Four Stable Mates i 
Azalaïs Quartet van interpretar el seu millor repertori 
de música clàssica i jazz, davant de més de 1.300 
persones. 

(Ho organitza B:SM i Parcs i Jardins. )

6, 13, 20 i 27 
d’agost
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Activitats culturals adreçades 
a tota la ciutadania

Festes de la Mercè 2020

Per primera vegada, la plaça de la Natura va ser 
l’escenari durant tres dies d’unes festes de la Mercè 
atípiques. Prop de 3.000 persones van poder gaudir 
de concerts i mostres populars al matí, vespre i nit. 
Les actuacions de Calima, Pantanito amb María 
Lionza, mostres de gegants, Tarquim, Big Band 
Jam Session, Giulia Valle, The Goliards Collective 
i Rai Colom van protagonitzar la cartellera durant 
aquesta festivitat popular.

(Ho organitza B:SM i l’Institut de Cultura de 

Barcelona. )

23, 24 i 25 de 
setembre

Festa Major de la Salut

La plaça de la Natura va aplegar les 
celebracions de la Festa Major de 
la Salut amb la participació de la 
Batucargol i MusicActiva. Salutem va 
donar el relleu, per primera vegada 
a la història, a les festes de la Mercè 
2020.

18 de setembre
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Biennal de Pensament

Planteja el debat entre professionals 
de l’arquitectura que han estat 
o són responsables actualment 
d’intervencions en l’obra de 
Gaudí, i tracta les problemàtiques 
d’actualitzar les tècniques 
gaudinianes i del manteniment 
específic que requereixen. 

(Ho organitza B:SM i el MUHBA. )

23, 24 i 25 
d’octubre

Sala Hipòstila il·luminada / 
Arbres dels desitjos al Nadal

Aquest any, el Park Güell es va voler 
incorporar a la ciutat durant les 
festes de Nadal per donar una mica 
de llum en aquests moments i, per 
aquest motiu la il·luminació, de la Sala 
Hipòstila va restar encesa del 26 de 
novembre al 7 de gener.

Nadal 2020

Barcelona 1902: urbanitzar la 
muntanya Pelada. Itinerari

Itinerari pel Park Güell que explica el 
procés de construcció i formalització 
del Park. 

(Ho organitza B:SM i el MUHBA. )

1 d’agost, 
19 de setembre, 
21 de novembre 
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Aula Ambiental Bosc Turull

El 29 de febrer l’Aula Ambiental Bosc Turull va celebrar 
un dia de portes obertes amb motiu del final de les 
obres d’ampliació de l’equipament amb 350 metres 
quadrats, cinc plataformes i una bassa naturalitzada 
destinada a l’estudi de l’ecosistema aquàtic. Va 
intervenir en l’acte inaugural el conseller d’Emergència 
Climàtica al Districte de Gràcia, Yusef Quadura. 
Seguidament, es va donar pas al conjunt d’activitats i 
tallers programats: plantacions, taller de construcció 
de menjadores per a ocells i curs de compostatge, 
entre d’altres. Aquesta actuació ha tingut un cost de 
544.000 euros i ha sigut finançada amb el retorn de la 
regulació turística del Park Güell.

Activitats esportives i altres 
col·laboracions

Actuacions del 2020
Programació cultural 2020

Trail Park Güell

Fira d’artesans

Fira de pintors

Suspeses

29 de febrer
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Dia Internacional del Guia 

Per commemorar el Dia Internacional del Guia, el 21 
de febrer el Park Güell va oferir visites guiades gratuïtes 
a tota la ciutadania de Barcelona amb l’objectiu de fer 
conèixer la professió en un entorn patrimonial com 
és el Park i aprofitar les visites per generar un debat al 
voltant del turisme sostenible i de qualitat. Enguany es 
van seleccionar diversos col·lectius, com ara personal 
del sector turístic, que són persones afectades per la 
precarietat laboral que, a vegades, genera el sector 
turístic, amb realitats i problemàtiques diferents.

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell

21 de març
Suspesa

Gaudí & trencadís

Aquest mes d’octubre el Park Güell ha participat en el 
seminari organitzat amb motiu de l’exposició itinerant 
“Gaudí & trencadís”. Totes les persones seguidores 
d’aquesta tècnica saben que el mosaic de trencadís és 
una de les imatges que identifiquen millor l’obra d’Antoni 
Gaudí, que, gràcies a l’ús adequat de l’ornamentació, va 
generar una rica combinació de formes, volums, textures 
i també colors. A més, en aquest seminari es van donar 
les claus sobre les condicions de protecció i restauració 
del trencadís i de la ceràmica aplicada a l’arquitectura. Més 
informació al canal de YouTube: “Gaudí & el trencadís. La 
creativitat del reciclatge”.

Octubre
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Estat actual de 
les 199 propostes 
del Pla estratègic 
(%)

Actuacions del 2020
Indicadors d’activitat

Indicadors 
d’activitat

41,71%
Acabades/tancades

37,69%
Pendent d’activar

10,05%
En execució / en redacció

10,55%
Activades

04.3
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1. Increment de l’ús social

2. Reducció de l’impacte per la massificació

3. Mobilitat

4. Verd i biodiversitat

5. Qualitat dels límits

6. Accés a la zona regulada

7. Àmbit cultural

8. Àmbit socioeconòmic

Acabades ActivadesEn execució / en 
redacció

Pendents 
d’activar

81,25%

17,86%

33,33%

12,50%

100,00%

86,36%

38,89%

12,50%

3,57%

-

21,88%

-

-

33,33%

-

1,79%

44,44%

12,50%

-

9,09%

-

6,25%

76,79%

22,22%

53,13%

-

4,55%

27,78%

Estat actual de les 
actuacions per 

àmbit (%)

74,07% 11,11% 7,41% 7,41%

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell
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Núm. 
proposta ACABADES/TANCADES Operador

1 1.1-1 Crear una agenda amb les activitats organitzades que es fan actualment al Park i generar-
ne de noves (*) Secretaria Tècnica

2 1.1-2 Recuperar possibles activitats històriques (*) ICUB

3 1.1-3
Identificar col·lectius que puguin generar activitats de barri dins del Park (grups de 
sardanes, activitats populars, concerts de música, teatre de carrer, arts escèniques, 
activitats esportives, etcètera) (*)

ICUB

4 1.1-4 Consolidar i ampliar la línia de la política ciutadana que actualment permet obrir franges 
horàries per a usos ciutadans (*) B:SM

5 1.1-5 Incorporar el teixit social al model de governança del Park Secretaria Tècnica

6 1.1-8 Incentivar l’aprofitament de patis d’escola o altres serveis de l’entorn per a activitats veïnals B:SM

7 1.1-9 Senyalitzar camins més adients per a caminades per a gent gran (tancada)

8 1.1-12 Dotar el mirador del Virolai de més serveis (lavabos i cafeteria mòbil) (tancada)

9 1.1-13 Dotar de més serveis la Bateria Antiaèria (lavabo) (tancada)

10 1.1-14 Millorar el mobiliari de la zona forestal (tancada)

11 1.1-22 Més espais dins del Park destinats a esports

12 1.1-23 Activitats per a preadolescents i adolescents

13 1.1-24 Reprendre l’activitat de prendre el vermut al mirador de Joan Sales Districte

14 1.1-25 Calendari de les escoles del voltant amb activitats al Park (*) Secretaria Tècnica

15 1.1-26 Bancs per a gent gran

16 1.2-6 Rehabilitació del mirador sobre la baixada de la Glòria B:SM

17 1.2-7 Nova senyalística general del Park Güell B:SM

18 1.2-15 Rehabilitació d’escoles patrimonials Consorci d’Educació

19 1.2-16 Millora del camí de la Pressió i les àrees de jocs infantils, i condicionament de l’itinerari de 
la biodiversitat B:SM

20 1.2-17 Arranjament dels lavabos del carrer d’Olot B:SM

(*) Proposta activada permanentment

Actuacions del 2020
Indicadors d’activitat
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1. Increment 
de l’ús social
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Núm. 
proposta EN EXECUCIÓ / EN REDACCIÓ Operador

21 1.1-10 Millora de l’àrea de gossos de la zona forestal BIMSA

22 1.1-19 Centre de treball del Park Güell BIMSA

23 1.2-11 Àrea de jocs infantils al cul-de-sac del carrer de Sant Cugat del Vallès (en licitació) BIMSA

Núm. 
proposta ACTIVADES Operador

24 1.1-20 Nous parcs al voltant del Park Güell (font del Carbó - espai verd Coll del Portell) B:SM

25 Nou 2020 Projecte d’armariets als accessos del Park B:SM

Núm. 
proposta PENDENTS D’ACTIVAR

26 1.1-18 Equipament educatiu (ludoteca) B:SM

27 1.1-21 Equipament infantil (Horta) B:SM

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell
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Núm. 
proposta

ACABADES/TANCADES Operador

1 2.1-1

Disseny de la pàgina web “Park Güell” enfocada a la descripció d’un parc urbà com un 
patrimoni viu: valors arquitectònics, ecològics, socials, activitats culturals, entre altres, i 
a la millora de la comunicació entre el Park i la ciutadania: agenda d’activitats, fòrum, blog 
d’esdeveniments, etcètera. 

B:SM

2 2.1-2 Reducció de la imatge i l’exposició mediàtica del Park Güell i diversificació dels seus 
elements iconogràfics a la publicitat (*) Diversos operadors

3 2.1-3 Reducció de films/documentals que puguin incentivar una visita (*) Diversos operadors

4 2.1-4 Definició de criteris per a l’aprovació de gravacions dins del Park per a una gestió de la 
imatge del Park Güell (*) Diversos operadors

5 2.1-7 Manteniment de les campanyes de comunicació sobre la necessitat de comprar entrades 
per accedir al Park (*) B:SM

6 2.2-9 Avisos al metro per evitar accedir al Park pel nombre excessiu de visitants (tancada)

7 2.2-10 Instal·lació de sensors a la Bateria Antiaèria per fer recompte de visitants (tancada)

8 2.2-11 Reforç de la vigilància en zones d’alta sensibilitat patrimonial o en zones d’ocurrència 
continuada d’actes incívics (*) B:SM

9 2.2-12 Tancament temporal del turó de les Tres Creus (dies de gran afluència) (*) Parcs i Jardins

10 2.3-13 Configuració dels aforaments per a temporada d’estiu i hivern o dies puntuals (Setmana 
Santa, Nadal) (*) B:SM

11 2.3-14 Gestió de la venda d’entrades a grups de manera que ocupin les franges amb menys 
demanda (*) B:SM

12 2.3-15 Estudi de l’elasticitat del mercat (tancada)

13 2.3-16 Intenció d’implantar en exclusivitat la venda en línia (*) B:SM

(*) Proposta activada permanentment

Actuacions del 2020
Indicadors d’activitat
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 2. Reducció de 
l’impacte per 
la massificació 
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Núm. 
proposta EN EXECUCIÓ / EN REDACCIÓ Operador

14 2.1-6 Campanyes de comunicació que evidenciïn el problema de la massificació i la 
responsabilitat per conservar un espai simbòlic i singular com és el Park Güell Diversos operadors

15 2.1-8 Instal·lació de sensors a les entrades per al recompte de visitants B:SM

Núm. 
proposta PENDENTS D’ACTIVAR

16 2.1-5 Augment de la taxa per a les gravacions de films o documentals

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell

69



70

Núm. 
proposta ACABADES/TANCADES Operador

1 3.1-3 Estudi detallat de l’àmbit d’Olot, rambla de Mercedes, Marianao i Sant Josep de la 
Muntanya B:SM

2 3.4-4 Reubicació de les parades del costat del Park Güell dels busos 24 i 92 Mobilitat

3 3.4-5 Estudi d’una llançadora d’accés al Park Güell. Es reubicaran les parades de bus turístic. B:SM

4 3.6-10 Disposició de la tanca longitudinal per a vianants a la carretera del Carmel Mobilitat

5 3.7-43 Actualització del web oficial del Park Güell amb la informació sobre mobilitat (*) B:SM

6 3.7-45 Actualització del plànol del web oficial de l’Ajuntament de Barcelona B:SM

7 3.7-46 Recollida periòdica de dades de mobilitat de visitants del Park Güell B:SM

8 3.8-50 Pacificació dels entorns d’Olot, rambla de Mercedes, Marianao i Sant Josep de la Muntanya Mobilitat

9 3.8-53 “El Park Güell com a distribuïdor de camins escolars” (inclòs en el Projecte de pacificació 
del carrer d’Olot i entorns) Mobilitat

10 3.7-56 Nova 
(octubre) Substitució d’escales mecàniques al tram de la baixada de la Glòria BIMSA

Núm. 
proposta EN EXECUCIÓ / EN REDACCIÓ Operador

11 3.6-11 Arranjament de la vorera de Ramiro de Maeztu BIMSA

12 3.6-12 Arranjament de la vorera d’Albert Llanas BIMSA

Núm. 
proposta ACTIVADES Operador

13 3.6-20 Ampliació de la xarxa d’aparcaments per a bicicletes: 14 nous punts Mobilitat

(*) Proposta activada permanentment

Actuacions del 2020
Indicadors d’activitat
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Núm. 
proposta PENDENTS D’ACTIVAR Operador

14 3.1-1 Reforç i senyalització de l’itinerari Lesseps - Park Güell

15 3.1-2 Reforç i senyalització de l’itinerari Vallcarca - Park Güell

16 3.6-6 Creació de passos de vianants. Total de 18 passos

17 3.6-7 Adaptació de passos de vianants. Total de 12 passos

18 3.6-8 Senyalització de les voreres amb cul-de-sac. Total de 2

19 3.6-9 Redacció del Pla de senyalització per a vianants

20 3.6-13 Plataforma única al passatge de Ros

21 3.6-14 Plataforma única a l’avinguda de Can Baró

22 3.6-15 Nova connexió Pare Jacint Alegre - Antequera

23 3.6-16 Nova connexió de la zona de pícnic de Park Güell - Marianao

24 3.6-17 Nova connexió de passatge Turull - avinguda del Coll del Portell

25 3.6-18 Nova connexió de la Porta del Forat del Vent - Mirador Virolai

26 3.6-19 Projecte de millora de l’accessibilitat interna al Park Güell: condicionament de camins per 
a persones amb mobilitat reduïda

27 3.6-21 Increment de la capacitat d’aparcaments per a bicicletes: 9 punts

28 3.6-22 Revisió d’aparcaments per a bicicletes infrautilitzats

29 3.6-23 Creació d’itineraris senyalitzats en calçada per a bicicletes

30 3.6-24 Millora del servei de l’autobús de barri 116

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell
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Núm. 
proposta PENDENTS D’ACTIVAR Operador

31 3.6-25 Millora de les parades d’autobús. Inclou tres horaris de parades

32 3.6-26 Millora de les parades d’autobús. Millora de l’accessibilitat amb noves voreres o passos de 
vianants. Total de 11

33 3.6-27 Millora de la senyalització a les andanes i les instal·lacions del metro

34 3.6-28 Actualització de la informació d’internet sobre la ubicació de les parades

35 3.6-29 Modificació puntual del recorregut del bus 87

36 3.6-30 Millora de la senyalització d’orientació per a autocars

37 3.6-31 Implantació de semàfors. Total de 4

38 3.6-32 Canvis de sentits de circulació

39 3.6-33 Minimització dels estacionaments indeguts

40 3.6-34 Redisseny de l’aparcament a Torrent del Remei - Farigola

41 3.6-35 Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carrer del Portell

42 3.6-36 Senyalització amb pintura de l’aparcament. Avinguda del Coll del Portell

43 3.6-37 Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carrer de Joan Cortada

44 3.6-38 Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carrer de Ramiro de Maeztu

45 3.6-39 Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carretera del Carmel

46 3.6-40 Nou aparcament al camp de futbol del Carmel BIMSA

Actuacions del 2020
Indicadors d’activitat
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(*) Proposta activada permanentment



73

Núm. 
proposta PENDENTS D’ACTIVAR Operador

47 3.6-41 Millora de la convergència de trànsit entre Mare de Déu de la Salut i Secretari Coloma

48 3.6-42 Disposició d’elements per disminuir la velocitat dels vehicles al carrer de la Mare de Déu del Coll

49 3.7-44 Nova plataforma d’informació entre el Park Güell i el transport públic

50 3.7-51 Estudi sobre modificacions de la zona verda (només residents) Mobilitat

51 3.7-55 Ubicar bicicletes elèctriques

52 3.8-47 Estudiar parades segregades

53 3.8-48 Fomentar l’aprenentatge de l’anglès per part de professionals del transport públic

54 3.8-49 Estudiar posar màquines expenedores de bitllets de transport a les parades

55 3.8-52 Millores en la pacificació de Mare de Déu de la Salut

56 3.8-54 Circuits en bicicleta al Park

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell
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Núm. 
proposta ACABADES/TANCADES Operador

1 4.1-2 Millora dels entorns de la font de Sant Salvador i les escales adjacents B:SM

2 4.1-3 Millora de la font Sarva, accés a la cisterna, restauració dels bancs exteriors, restauració 
del viaducte de baix, reforç de baranes i bancs i reparació de la Sala Hipòstila B:SM

3 4.1-4 Pla director d’infraestructures i serveis B:SM

4 4.1-16 Segregació del servei d’aigua del sistema de reg i soterrament dels serveis aeris de la Casa 
Trias (inclòs en el Pla director d’infraestructures i serveis) (tancada) Parcs i Jardins

5 4.1-17 Segregació de l’aigua bruta i pluvial al passeig de les Palmeres (inclosa en el Pla director 
d’infraestructures i serveis) (tancada) Parcs i Jardins

6 4.1-18 Creació d’una galeria de serveis al passeig de les Palmeres (inclòs en el Pla director 
d’infraestructures i serveis) (tancada) Parcs i Jardins

7 4.1-22 Reforç de la manutenció i vigilància del verd (tancada) Parcs i Jardins

8 4.1-26 Pla de seguretat, emergències, vigilància i incendis Parcs i Jardins

9 4.1-27 Dotar Parcs i Jardins de més recursos (*) Parcs i Jardins

Núm. 
proposta ACTIVADES Operador

10 4.1-1 Centre de Voluntariat del Park Güell BIMSA

11 4.1-5 Pla director d’equipaments BIMSA

12 4.1-6 Estabilització de camins (des de la Casa Trias fins a Tres Creus) Secretaria Tècnica

13 4.1-7 Tancament de Coll del Portell des de la plaça d’Arnold Schönberg

14 4.1-9 Tancament de la zona forestal a vehicles ocasionals i millor accessibilitat per a vehicles de 
serveis i emergències

(*) Proposta activada permanentment

Actuacions del 2020
Indicadors d’activitat
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biodiversitat
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Núm. 
proposta ACTIVADES Operador

15 4.1-10
Ampliació de la xarxa de boques de reg i reg automatitzat a l’eix central sobre la font de 
Sant Salvador (instal·lació de canonada primària per a les 6 hectàrees i boques de reg; 
obrir i refer camins)

Parcs i Jardins

16 4.1-13 Projecte de millora del mirador de Joan Sales (Virolai) (connexió amb Tres Turons, 
reparació de vegetació, sistema de reg, estabilització de talús, accessibilitat, etcètera) Parcs i Jardins

17 4.1-14 Reposició de Phoenix canariensis al passatge de les Palmeres (36 unitats) Parcs i Jardins

18 4.1-20 Enjardinament de les parcel·les al voltant de la zona infantil d’Olot, parcel·la del passeig de 
les Palmeres des de la Casa Trias a la zona d’àpats, i parcel·la sota Tres Creus Parcs i Jardins

19 4.1-23 Augment de la biodiversitat al Park, amb col·locació de caixes niu, menjadors, caixes de 
ratpenats, hotels d’insectes o altres elements Parcs i Jardins

20 4.1-24 Afavoriment d’espècies arbustives autòctones que fructifiquen a l’hivern (el Park com a 
refugi i com a font de recursos per a l’avifauna) Parcs i Jardins

21 4.1-25
Desplaçament de l’abocador i adequació de l’entorn. Inclou estabilització del terreny, 
enderroc de la construcció existent, retirada de l’abocador existent i enjardinament de 
l’entorn de la nova implantació)

Parcs i Jardins

Núm. 
proposta PENDENTS D’ACTIVAR

22 4.1-8 Unificació d’hidrants de bombers a tota la zona forestal

23 4.1-11 Estabilització de parcel·les (estabilització de talussos, aportació de terres, plantacions i reg)

24 4.1-12
Millora dels escocells amb arbrat emblemàtic catalogat (2 Ceratonia siliqua, 1 Olea 
europaea i 1 Pistacea lentiscus)

25 4.1-15 Vegetació del mur a l’entrada de Sant Josep de la Muntanya

26 4.1-19 Nou sistema d’estabilització del camí principal al passeig de les Palmeres (excavació i 
refeta de caixa de camí als 3.520 metres quadrats)

27 4.1-21 Augment del sotabosc per evitar l’erosió i l’escorrentia

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell
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Núm. 
proposta ACABADES/TANCADES Operador

1 5.5-18 Donar més importància a la porta del barri del Coll, entrada principal a la zona forestal i 
accés directe a la font de Sant Salvador BIMSA

2 5.5-23 Connexió de la carretera del Carmel amb accés al Park Güell amb LED (inclosa en el Pla 
director d’infraestructures i serveis) (tancada) BIMSA

3 5.5-25 Projecte per renovar l’enllumenat dels carrers de l’entorn del Park Güell i posar-hi LED 
(inclòs en el Pla director d’infraestructures i serveis) (tancada) BIMSA

4 5.6-32 Zones d’estada a la zona forestal Districte

Núm. 
proposta EN EXECUCIÓ / EN REDACCIÓ Operador

5 5.1-2 Millora de la secció del carrer de Turull (tanques, murs i pàrquing) BIMSA

6 5.4-9 Remodelació de l’accés de la carretera del Carmel al Park Güell BIMSA

7 5.4-11 Reurbanització del carrer de l’Alguer BIMSA

8 5.4-12 Projecte executiu de reurbanització de la baixada de la Glòria Districte

9 5.4-13 Projecte d’urbanització de la parcel·la de Ramiro de Maeztu BIMSA

10 5.4-15 Reurbanització del carrer d’Antequera BIMSA

11 5.5-24 Arranjament d’escales del carrer de Ceuta BIMSA

Núm. 
proposta ACTIVADES Operador

12 5.1-1 Millora de l’avinguda del Coll del Portell a l’entrada al Park (secció del carrer amb 
aparcament, murs i vistes cap a Collserola) BIMSA

13 5.2-4 Millora de l’espai al voltant de l’àrea de gossos a l’entrada del Coll (camins, vegetació, bancs) BIMSA

14 5.4-10 Projecte d’urbanització de la font del Carbó BIMSA

15 5.5-21 Senyalització de les connexions amb els parcs dels Tres Turons Direcció de Model 
Urbà

(*) Proposta activada permanentment
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5. Qualitat dels 
límits
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Núm. 
proposta PENDENTS D’ACTIVAR

16 5.1-3 Projecte executiu de la rambla de Mercedes, entre Sant Josep de la Muntanya i l’avinguda del Coll del Portell

17 5.2-5
Recuperació de l’enjardinament del carrer de Sant Josep Cottolengo, entre el carrer d’Antequera i el passatge de la 
Sagrada Família

18 5.2-6
Tractament del camí d’accés des de Riu de la Plata i Pau Ferran utilitzant materials i fent intervencions poc invasives 
i respectuoses amb el caràcter de la part forestal i dels entorns

19 5.3-7 Mitigació de l’impacte dels edificis situats als límits

20 5.3-8 Millora de la plaça de la Mitja Lluna

21 5.4-14 Projecte de reurbanització del carrer de Tirso

22 5.4-16 Projecte de reurbanització del carrer d’Olot

23 5.4-17 Projecte d’obertura del carrer d’Arnold Schönberg fins al carrer del Repartidor

24 5.5-19 Nova connexió des del carrer de Marianao

25 5.5-20 Millora de la visibilitat de les portes del Carmel (Riu de la Plata, Pau Ferran, Coll del Portell)

26 5.5-22 Millora de la qualitat dels itineraris veïnals que connecten els barris limítrofs (dins del Park i a l’entorn immediat)

27 5.5-26 Projecte de reurbanització de les escales del carrer d’Haití

28 5.5-27 Instal·lació de baranes o agafadors als carrers amb pendents elevats a l’entorn del Park Güell

29 5.5-28 Instal·lació de bancs i cadires als carrers de l’entorn del Park Güell

30 5.5-29 Projecte d’ascensor al carrer de Mossèn Batlle

31 5.5-30 Obra d’ascensor al carrer de Mossèn Batlle

32 5.6-31 Escales entre el Club Natació Catalunya i el Carmel

31 5.6-31 Escales entre el Club Natació Catalunya i el Carmel

32 5.6-32 Zones d’estada a la zona forestal

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell
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Núm. 
proposta ACTIVADES Operador

1 6.1 Enfortir i optimitzar el sistema Gaudir + (*) B:SM

6. Accés a la 
zona regulada
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Núm. 
proposta ACABADES/TANCADES Operador

1 7.1-2
Discurs museogràfic de qualitat del Park com un conjunt integrat i enfocat al 
coneixement: història (abans, ara, després), orografia, fauna, flora, hidrografia, 
paleontologia, usos, posthistòria, urbanització, arquitectura, memòria col·lectiva, art. (*)

ICUB

2 7.1-4 Reivindicar en el Park Güell l’ús ciutadà del terme museu: àgora pública, laboratori urbà i 
espai d’innovació cultural (tancada)

3 7.2-5 Creació d’una oferta cultural àmplia i variada (infants, famílies, gent gran, adults, dones, 
etcètera) tant dins com fora del Park (*) ICUB

4 7.2-6 Crear més recorreguts temàtics amb una durada de temps variable i que ofereixin camins 
i interpretacions diferents del Park (*) ICUB

5 7.2-7 Agenda d’activitats que ofereixin formes contemporànies de viure el Park i els barris (*) ICUB

6 7.2-9 Incorporació de les iniciatives culturals i artístiques dels barris dins del Park Güell (*) Secretaria Tècnica

7 7.2-10 Promoció d’activitats culturals per al veïnat a través de canals de comunicació dels barris 
limítrofs i en català (*) ICUB

8 7.2-11 Donar suport a les activitats i les iniciatives culturals del barri, i amb la regulació dels 
músics del Park, enfocades a promoure la cultura catalana (*)

9 7.2-12 Permetre que els itineraris culturals del barri incloguin la zona regulada (*) Districtes

10 7.3-14 Mantenir la Casa del Guarda com a espai d’exposició del discurs museogràfic del Park (*) ICUB

11 7.3-15 Dotar la Casa del Guarda de més recursos (*) ICUB

12 7.3-16 Recuperar els pavellons d’entrada i les coves per a ús públic (tancada)

13 7.3-17 Preveure com es pot fer accessible o plenament visitable la cisterna de sota la Sala 
Hipòstila, com a part del complex patrimonial relacionat amb l’aigua (*)

(*) Proposta activada permanentment

7. Àmbit cultural
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Núm. 
proposta ACABADES/TANCADES Operador

14 7.3-18 Promoció de l’ús de l’aplicació “Park Güell Barcelona” com a audioguia (*) B:SM

15 7.4-19 Promoció d’estudis i exposicions sobre la memòria històrica i oral relativa al Park Güell (*) ICUB

16 7.4-20 Catàleg d’elements i de la història del Park B:SM

17 7.4-21 Catàleg d’espècies vegetals B:SM

18 7.4-22 Catàleg de la fauna (tancada)

19 7.4-23 Programa de recerca contínua relatiu als aspectes de significació històrica i coneixement 
del medi natural del Park (*)

Societat Catalana 
d'Educació Ambiental

Núm. 
proposta ACTIVADES Operador

20 7.1-1 El Park Güell com un centre d’aprenentatge a partir de la seva singularitat com a parc urbà 
amb valor patrimonial verd, arquitectònic i cultural

21 7.1-3 Un discurs museogràfic per a perfils de visitants diversos: bàsic, no especialitzat i 
especialitzat (*) ICUB

Núm. 
proposta PENDENTS D’ACTIVAR

22 7.3-13 Creació d’un nou centre d’interpretació
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Núm. 
proposta ACABADES/TANCADES Operador

1 8.1-1 Estudi de l’impacte sobre el comerç local de les noves ubicacions dels busos turístics i el 
bus llançadora (tancada) B:SM

2 8.1-2 Millorar la regulació per facilitar l’acció inspectora (*) Districte de Gràcia

3 8.1-3 Regular permisos per a comerços enfocats al turisme als barris limítrofs (*) Districte de Gràcia

4 8.1-5 Incrementar les inspeccions contra els pisos turístics il·legals als voltants del Park Güell a 
l’inici de la temporada alta (*)

5 8.3-8 Promoció de plans d’ocupació per part dels organismes del Park: Parcs i Jardins i B:SM (*) Parcs i Jardins

6 8.3-9 Programes d’inserció laboral temporal per a manteniment i jardineria del Park (*) Parcs i Jardins

7 8.4-12 Pla d’autoprotecció (*) B:SM i Parcs i Jardins

8 8.4-13 Reforçar el personal de seguretat després de l’horari de funcionament del Park B:SM

9 8.4-16 Campanyes de comunicació amb l’objectiu d’informar el conjunt de visitants dels efectes 
de la compra d’objectes falsificats

10 Nou 2018 Valoració patrimonial (*) B:SM

Núm. 
proposta EN EXECUCIÓ / EN REDACCIÓ Operador

11 8.3-7 Mediació amb els grups de manters i artistes per conèixer-ne la situació i arribar a 
solucions conjuntes ICUB

12 8.4-10 Reforç de la seguretat i instal·lacions de sensors B:SM

13 8.4-11 Motorització de la porta del Carmel B:SM

14 8.4-14 Augmentar la presència d’agents cívics a la zona amb més presència de patrimoni i 
ordenació del trànsit B:SM

15 8.4-15
Estudi de la possibilitat de col·locar càmeres de videovigilància per protegir el patrimoni i 
ordenar el trànsit

B:SM

16 Nou 2019 Redacció del projecte executiu d’antenes wifi B:SM

(*) Proposta activada permanentment

Actuacions del 2020
Indicadors d’activitat
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Núm. 
proposta PENDENTS D’ACTIVAR

14 8.1-1 Estudi de l’impacte sobre el comerç local de les noves ubicacions dels busos turístics i el bus llançadora

15 8.1-4 Crear un pla de desenvolupament econòmic per al districte de Gràcia.

16 8.1-6 Fer un seguiment de l’evolució del mercat immobiliari d’acord amb els canvis previstos a la zona per detectar com 
abans millor qualsevol procés de gentrificació 

17 8.4-13 Reforçar el personal de seguretat després de l’horari de funcionament del Park

18 8.4-16 Campanyes de comunicació amb l’objectiu d’informar el conjunt de visitants dels efectes de la compra d’objectes 
falsificats

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell
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ACABADES:
 » Actuacions executades per un operador municipal a càrrec del cànon de retorn de la zona regulada, amb pressupost propi o sense cost 

directe, i que s’ajusta a la descripció del Pla estratègic.
 » Actuacions que tinguin la consideració de tancades pel que fa a aquesta memòria.

 
TANCADES:

 » Actuacions subsumides en altres que estiguin previstes en el Pla estratègic.
 » Actuacions subsumides o incorporades en els plans, les memòries o les accions d’un o més operadors i que s’han d’anar executant en el 

marc d’un conjunt d’actuacions d’àmbit de ciutat.
 » Actuacions que no es duran a terme per accions que de manera directa o indirecta les fan inviables, o que han perdut la seva motivació 

original.
 
ACTIVADES:

 » Actuacions en estudi, redacció, implantació o execució que ha iniciat un o més operadors municipals i que, un cop acabades, encaixen en 
la descripció anterior.

 » Actuacions que tenen caràcter permanent i sense data d’acabament.

PENDENT D’INICIAR:
 » Actuacions no incorporades, en la data de la memòria, a l’agenda executiva.
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Durant el 2020 es va reforçar el compromís de mantenir els lligams comunicatius entre el 
Park i la ciutadania. Els esdeveniments que van obligar al tancament temporal, l’adaptació 
a unes noves franges horàries i la normativa sanitària s’han anat transmetent a través de 
les xarxes socials, el web corporatiu i el butlletí de la Secretaria Tècnica. Aquest canal, que 
va començar a editar-se l’octubre del 2018, ha continuat traslladant la dinàmica de tot allò 
que s’impulsa des de les àrees de projectes, obres, patrimoni, governança i espai verd, i ha 
convidat a mantenir el contacte amb el Park Güell durant aquest mesos de confinament.

Núm. 15 l  gener 2020 

Aquest mes de gener s’han iniciat les obres de rehabilitació de la caseta dels 
jardiners amb l’objectiu de centralitzar les oficines de control i d’ampliar la zona 
de  descans del personal que treballa diàriament al Park.  Es preveu que les 
obres finalitzin durant el proper mes de març.  

Una dotzena d’arbres caiguts, desperfectes en el paviment de pedra i nombroses 
branques abatudes; principals efectes del pas de la borrasca Glòria pel 
Park Güell. Durant tres dies Protecció Civil va mantenir activada l’alerta per forts 
vents a la ciutat, i com a conseqüència el Park va romandre tancat a tothom 
durant aquest període, el més gran que es recorda. La principal incidència ha 
sigut la caiguda de dos arbres centenaris de grans dimensions al Pòrtic de la 
Bugadera deixant al descobert la mina que es trobava sota rasant. La 
accessibilitat restringida de la zona amb vehicles està provocant que la retirada 
dels arbres sigui molt dificultosa i que els visitants del Park no puguin completar 
la seva visita.  A hores d’ara els equips de Parcs i Jardins i Patrimoni 
arquitectònic continuen treballant per retirar el arbres i tornar a deixar coberta la 
mina. En total deu arbres caiguts i cinc més que s’han hagut d’abatre a zones 
com el Viaducte de Dalt, el mirador de Virolai, Tres Creus i Camí de la Pressió. 
La bona feina i coordinació de tots els agents implicats han facilitat que el Park 
tornés a la normalitat sense cap risc per a les persones. 

A més d’ajudar a tornar al Park a la seva normalitat, la brigada de Parcs i Jardins 
també continua amb la seva programació de plantacions. S’han trasplantat 
els tres cedres del passat Nadal que podrem veure des del Pg. de les Palmeres. 
A més, s’han substituït tres ligustrums que hi havia a la parcel·la limítrofa a la 
Casa Museu per prunus cerasiferas (pruneres de fulla vermella), arbre fruiter de 
la família de les rosàcies de mida mitjana que contrastarà amb la resta de 
vegetació de la zona. 

Obert el període de licitació de les obres relatives al projecte executiu actualitzat 
de la substitució d'un tram de les escales mecàniques de la Baixada de La 
Glòria. Aquestes escales connecten l’Av. de Vallcarca amb l’Av. del Coll del 
Portell donant accés al Park Güell i van ser de les primeres que es van instal·lar a 
la ciutat (1987). Des d’un temps el seu manteniment ha sigut complicat per la 
dificultat de trobar peces de recanvi per una infraestructura molt antiquada. El 
termini de presentació d’ofertes finalitzarà el proper 27 de febrer. 

Un any més, l’escola Baldiri i Reixac va celebrar el dia de la No-Violència i de 
la Pau. Alumnes de tots els cicles van recórrer diferents itineraris pel Park Güell 
acompanyats de les seves famílies. La jornada es va iniciar amb la lectura d’un 
manifest per a commemorar la cultura de no-violència i va finalitzar amb cançons 
i figures formades pels propis nens.  

Núm. 19 l maig 2020

Els visitants d’aquests dies han pogut percebre les actuacions de restauració
en el patrimoni arquitectònic, però és el patrimoni natural el que es porta
el protagonisme aquesta primavera. L’equip de Parcs i Jardins està realitzant
nombroses intervencions de manteniment, revisions del reg per adaptar-se a les
altes temperatures de la temporada i control de la vegetació salvatge que ha
crescut sense control aquests mesos de confinament, concretament al recorregut
del Passeig de les Palmeres, viaductes i eixos principals oberts al públic.

Veïns i veïnes dels entorns i d’arreu de la ciutat ja estan gaudint del Park Güell des
del passat 20 de maig. El passeig, la pràctica esportiva, i les corredisses dels
infants a la Plaça de la Natura són les noves fotografies que ens està deixant
aquesta primera fase de desconfinament. Des de les 8.00h del matí fins les
22.00h el Park resta obert a tothom que vulgui retrobar-se amb el nostre Patrimoni
en un entorn d’assossec i natura com feia temps no gaudíem.

Aquest mes de nou us informem de l’agenda d’activitats prevista per aquestes
setmanes i que desafortunament s’ha vist afectada:

Programació cultura maig 2020:

10 de maig Barcelona 1902: urbanitzar la muntanya pelada. Itinerari
que voreja el Park Güell i explica el procés de construcció
i formalització de la urbanització. (Organitza el MUHBA i B:SM)

13 de maig Cuina, teatre i modernitat, 1888-1919 Diàlegs a la Casa
del Guarda. (Organitza el MUHBA i B:SM)

16 de maig El Park Güell i Barcelona. Visita a la Casa del Guarda i
itinerari. (Organitza el MUHBA i B:SM)

16 de maig La Nit dels Museus. Activitat ajornada a el 14 de novembre
(Organitza el MUHBA i B:SM).

16 de maig Mostra d’entitats del Barri de la Salut. entitats, col·lectius,
serveis i centres del barri, i gaudir de les activitats organitzades per les
mateixes entitats. (Organitza Salutem amb la col·laboració de B:SM)

24 de maig La Primera balconada de Barcelona. Itinerari que mostra
com els episodis successius de la història de la ciutat han deixat
empremta en la primera balconada muntanyosa, la dels Tres Turons, i
al Carmel. (Organitza el MUHBA i B:SM)

24 de maig El gran vermut del Park Güell. Conferències, degustacions,
recitals i música, un recorregut culinari pel que menjaven i bevien els
ciutadans i les ciutadanes de Barcelona entorn de l’any 1910.
(Organitza el MUHBA i B:SM)

31 de maig La Barcelona dels López, els Güell i Gaudí. Itinerari
d’autor. (Organitza el MUHBA i B:SM)

La setmana de l’arquitectura celebrada aquest any (del 8 al 17 de Maig) ens
proposava un passatemps interactiu per descobrir vuit espais on l’aigua té un
protagonisme destacable. La cisterna de la Sala Hipòstila del Park Güell ha
sigut el segon escenari per endevinar.

Núm. 20 l  juny 2020 

Un Park Güell més sostenible i obert als veïns i veïnes. Aquest és el 
compromís que des de l’1 de juliol recull el nou model de gestió del Park. 
L’anomenada nova normalitat ha portat a repensar uns nous criteris de seguretat, 
sostenibilitat turística i responsabilitat sobre el nostre patrimoni que ha d’anar 
acompanyat de les mesures higièniques i de protecció per garantir la seguretat 
tant dels treballadors i treballadores del Park com dels visitants. 
 
El passat 27 de juny, el primer tinent d’alcaldia i president de BSM, Jaume Collboni 
i el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica i de Gràcia, Eloi Badia, 
van explicar les novetats sobre la gestió d’accessos al Park Güell.  
 
El Park Güell, reobert des del passat 20 de maig, ha tornat a ser l’escenari de 
retrobaments dels veïns i veïnes de la ciutat com feia temps no gaudien, i aquest  
ha volgut ser l’eix troncal de la nova gestió. Dels nou accessos al parc, un serà 
només de sortida (carrer Olot), quatre per a ús únicament dels veïns i el quatre 
restants seran compartits entre veïns, veïnes i turistes. A més, s’han determinat 
dues franges d’ús exclusiu als ciutadans i ciutadanes sense que els turistes 
puguin accedir com feien fins ara : 
· Bon dia Barcelona: de 6 a 9.30h 
. Bona nit Barcelona: de 20 a 23h 
Com ja passava fins ara, els veïns i veïnes que estiguin donats d’alta al registre 
Gaudir Més, disposin del carnet de veí o de la Xarxa de Biblioteques 
podran entrar gratis.  
Així mateix, el Park Güell ha iniciat el procés de certificació Global Safe Site amb 
la qualificació de Excellence i rebrà també el segell Safe Tourism Certified, un 
distintiu de l'Institut per la Qualitat Turística Espanyola que certifica aquells espais 
turístics que han implantat amb èxit el sistema de protocols de seguretat establerts 
i també han posat en marxa un sistema de prevenció de riscos específics contra la 
Covid-19. Nota de premsa 27 de juny 

 
 Us informem de l’agenda d’activitats prevista pel proper mes de juliol:  

19 de juliol (de 9 a 11h) El Park Güell i Barcelona. Visita i itinerari a 
la Casa del Guarda i itinerari que ressegueix el procés de 
construcció i formalització del parc i la seva relació amb la ciutat de 
Barcelona. (Organitza el MUHBA i B:SM) 

26 de juliol (de 10.30 a 13.30h) Gràcia 1900 L’aparador burgès d’un 
barri obrer. Itinerari pels carrers de l’antiga vila de Gràcia on es 
podrà admirar les grans cases del tombant del segle XX. (Organitza 
el MUHBA i B:SM) 

3, 10, 17 i 21 de juliol (de 21.00 a 10.00h). S’amplia el nombre de 
places per poder gaudir del cicle de concerts Barcelona, 
Modernisme i Guitarra durant els propers quatre divendres. Per tal de 
poder fer reserva d’aquestes entrades s’ha d’enviar directament un 
correu electrònic a reservesmuhba@bcn.cat 

Totes les activitats es fan amb la col·laboració de B:SM i requereixen 
reserva prèvia a través del web del MUHBA  

Núm. 22 l  agost 2020 

Conclouen els treballs de millora executats principalment a la Sala Hipòstila i els 
bancs de la Plaça de la Natura. Han sigut prop de dos anys amb afectacions 
en dos dels espais més emblemàtics del Park Güell. A aquestes dues 
intervencions s’han de sumar la restauració del Viaducte de baix i la 
recuperació de l’espai de la Font Sarva que ben aviat podrà ser accessible per 
tots els visitants. 
Per portar a terme aquest pla de rehabilitació, l’equip de Patrimoni Arquitectònic i 
restauradors especialitzats van partir d’un estudi previ de l’estat de les peces del 
trencadís per poder recuperar aquelles peces originals que presentaven bon estat, 
d’una avaluació en profunditat de les esquerdes i fissures del revestiment del 
sostre de la Sala Hipòstila i un recull d’informació sobre la imatge original que en 
seu moment mostrava el Viaducte. 
El cost d’aquest conjunt d’actuacions ha sigut d’1.320.000€ segons recull la 
Memòria de Governança del Park Güell 2018-2019, que aquest mes 
d’agost ha sigut presentada juntament amb la resta de propostes finalitzades i 
activades durant aquest període, i es troben recollides al Pla Estratègic del Park 
Güell. Un pla que preveu prop de 200 actuacions i un pressupost de 24.9 
milions d'euros amb un objectiu essencial: el retorn de l'ús social del parc per a 
la ciutat. Podeu consultar i descarregar el document sencer seguint el següent 
enllaç: https://parkguell.barcelona/sites/default/files/ParkGuell_memoria_web.pdf  

Us informem de l’agenda d’activitats prevista per la propera tardor:  

Dissabte, 10 d’octubre (de 9 a 11h) Barcelona 1902, urbanitzar la 
muntanya pelada. Itinerari que ressegueix el procés de construcció i 
formalització del Park Güell. (Organitza el MUHBA i B:SM) 
 
Diumenges 4 d’octubre i 5 de novembre (de 10 a 13h) La primera 
balconada de Barcelona. El creixement de la ciutat vist des dels 
Tres Turons. Itinerari que mostra com els episodis successius de la 
història de la ciutat han deixat empremta en la primera balconada 
muntanyosa, la dels Tres Turons, des del Carmel fins a Vallcarca 
passant pel Park Güell. (Organitza el MUHBA i B:SM) 

Dissabte 10 d’octubre (de 9 a 11h) El Park Güell i Barcelona. Visita 
i itinerari a la Casa del Guarda que ressegueix el procés de 
construcció i formalització del parc i la seva relació amb la ciutat de 
Barcelona. (Organitza el MUHBA i B:SM) 

Diumenges 18 d’octubre i 13 de desembre (de 10.30 a 13.30h) 
Gràcia 1900 L’aparador burgès d’un barri obrer. Itinerari pels carrers 
de l’antiga vila de Gràcia on es podrà admirar les grans cases del 
tombant del segle XX. (Organitza el MUHBA i B:SM) 

Totes les activitats es fan amb la col·laboració de B:SM i requereixen 
reserva prèvia a través del web del MUHBA  

La música de qualitat ha envaït els capvespres d’aquest estiu 2020 a la Plaça de la 
Natura. Amb reserva prèvia i complint totes les mesures de seguretat establertes, 
prop de 2000 veïns i veïnes de la ciutat han gaudit d’un cicle de guitarra tots els 
divendres de juliol i de la vint-i-cinquena edició de Música als Parcs els dijous 
d’aquest mes d’agost, una edició més abreujada amb un programa de música 
clàssica i jazz. 

Periodicitat: 
Mensual

Data de la primera edició: 
15 de gener del 2020

Nre. d’edicions 2020: 
10 butlletins

Memòria 2020
Secretaria Tècnica del Park Güell

Butlletí 
mensual del 
Park Güell
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Impacte del 
Park Güell als 
mitjans

L’Independent de Gràcia

20.01.2020 El Park Güell estrena un camí de biodiversitat amb menjadores per a ocells

09.02.2020 Park Güell tramita l’obra del nou Pla de mobilitat

30.04.2020 El Park Güell reobrirà més frondós i amb més ocells

19.05.2020 El Park Güell reprèn les obres de la zona monumental

01.07.2020 Els concerts del Park Güell, des d’ara a la plaça de la Natura

Barcelona.cat

20.02.2020 Inauguració de l’ampliació de l’Aula Ambiental Bosc Turull

29.05.2020 El ciclo Diálogos del Park Güell, radiografia de un proyecto y retrato de una época

03.08.2020 A l’agost torna el cicle Música als Parcs

14.08.2020 El Park Güell torna a lluir

La Vanguardia

01.02.2020 Las orgullosas mimosas del Park Güell

20.05.2020 Todos los parques de Barcelona están abiertos desde hoy en horario habitual

13.06.2020 Barcelona quiere destacar como ciudad turística segura

19.06.2020 Despidiendo la primavera en el Park Güell

30.06.2020 El Park Güell reduce aforo y amplía la oferta vecinal

05.07.2020 Guía para redescubrir los atractivos turísticos de Barcelona

02.08.2020 Parque Güell, Zoo y Tibidabo reciben el sello de espacios turísticos seguros

15.08.2020 El Park Güell luce el fin de su rehabilitación en soledad

07.09.2020 La Mercè llevará la música al Camp Nou, el Park Güell y la Modelo

El Periódico

12.01.2020 Los orígenes del Park Güell 

12.06.2020 La pandemia brinda a los barceloneses la reconciliación con Gaudí 

29.06.2020 El Park Güell reducirá el aforo al 50% y facilitará el acceso a los barceloneses

03.07.2020 El MUHBA organiza conciertos gratuitos de guitarra en el Park Güell

04.08.2020 Música als Parcs inicia hoy una edición reducida durante el mes de agosto

16.08.2020 El miratge del Park Güell

07.09.2020 La Mercè prendrà escenaris inèdits com el Park Güell i la Model

Diari Més Digital

12.01.2020 L’espai ‘El Park Güell de Gaudí’ es consolida entre els atractius turístics

El País

16.05.2020 Barcelona abrirá las playas el miércoles pero solo permitirá pasear

27.05.2020 A la reconquista del Park Güell

10.06.2020 Los barrios turísticos se vuelcan ahora en atraer a los barceloneses

29.06.2020 El Park Güell reabre al turismo con menos aforo

14.08.2020 El Park Güell recibe una media de mil turistas al día
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Betevé

17.02.2020 El Gloria deixa al descobert una mina d’aigua al Parc Güell

14.02.2020 L’Aula Ambiental Bosc Turull amplia terreny i biodiversitat

21.02.2020 L’Associació de Guies de Turisme ofereix visites gratuïtes a col·lectius afectats pel turisme

27.02.2020 L’Escola Baldiri Reixac del Parc Güell estrena patis

19.05.2020 El Parc Güell reobrirà dimecres sense visites culturals

20.05.2020 Els veïns del Parc Güell temen una allau de visites i demanen responsabilitat ciutadana

20.05.2020 Reobren els 148 parcs de Barcelona

30.05.2020 Els veïns celebren passejar pel Parc Güell sense aglomeracions

23.06.2020 Concerts (gratuïts) d’estiu al Parc Güell

29.06.2020 El Parc Güell reobrirà a tot el públic l’1 de juliol amb menys visitants i franges reservades 
per als veïns

02.07.2020 Pocs visitants el primer dia de pagament al Parc Güell

02.07.2020 La regulació nova del Parc Güell dissuadeix el “top manta”

05.08.2020 El cicle Música als Parcs celebra 25 anys en una edició abreujada

14.08.2020 El Parc Güell posa punt i final a les obres de rehabilitació

27.08.2020 Fer classe i l’esbarjo fora de l’escola: la proposta de Barcelona per garantir el curs 2020-21

Trail Park

19.04.2020 VI Edición Trail Park Güell

EQUINOX

29.06.2020 Le Parc Güell rouvre intégralement et devient gratuit pour les Barcelonais

France24

04.06.2020 Barcelona abre sus playas y parques para dar paseos

ACN

16.05.2020 Barcelona abrirá sus playas para pasear a partir del miércoles

16.05.2020 Un Gaudí sin masificación y... ¿vacío?

El Mundo

27.05.2020 Els veïns gaudeixen d’un Park Güell sense turistes

Línia Gràcia

ABC

05.06.2020 Gaudí también sale del confinamiento

27.08.2020 Colau ofrece museos, centros cívicos y parques para garantizar una vuelta segura a las aulas

23.05.2020 Quand les touristes s’en vont, les locaux récupèrent leurs villes

LE POINT
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EFE

16.05.2020 Barcelona permitirá pasear por la playa y parques a partir del miércoles

Ara

18.04.2020 Els músics de carrer alerten sobre la situació d’emergència

04.06.2020 Notes des d’un Park Güell sense turistes

29.06.2020 El Parc Güell recuperarà l’activitat l’1 de juliol amb el 50% de l’aforament i horaris d’ús 
exclusiu per a veïns

29.06.2020 El Parc Güell tornarà a regular l’entrada aquest dimecres amb el 50% de l’aforament i 
horaris d’ús exclusiu per a veïns

14.08.2020 Acaben les obres de rehabilitació del Parc Güell de Barcelona

Metrópoli Abierta

26.02.2020 El coronavirus, ’arma’ antituristas en el Park Güell

16.04.2020 Colau licita un contrato lúdico para el Park Güell en plena pandemia

17.05.2020 Gràcia quiere prioridad para pasear en el Park Güell

06.06.2020 El incivismo dispara los costes de vigilancia del Park Güell

07.09.2020 Más de un centenar de grupos tocarán en las fiestas de la Mercè

16.05.2020 Barcelona reabrirá todos los parques y permitirá pasear en la playa a partir del miércoles

21.05.2020 El Park Güell reabre sin turistas: “Hacía 15 años que no nos atrevíamos a entrar”

eldiario.es

18.05.2020 Los barceloneses podrán pasear por la playa y los parques desde el miércoles de 6 a 20 
horas 

12.06.2020 Barcelona asesorará a empreses vinculades al turismo sobre salud e higiene

29.06.2020 El Park Güell reducirá su aforó al 50% y ofrecerá accesos exclusivos a los barceloneses

COPE

20.05.2020 Reobren els 148 parcs de Barcelona després del coronavirus

22.06.2020 El so de la guitarra inundarà el Park Güell els divendres d’estiu

26.08.2020 Colau ofereix el Park Güell, la Ciutadella i l’Estadi Companys per fer classe

07.09.2020 La música de la Mercè s’adapta a la pandèmia

El Nacional

23.05.2020 Cuando los turistas se van, los locales reconquistan las ciudades

SWI swissinfo.ch

03.06.2020 Cinema i història al MUHBA

15.06.2020 Recuperar el Park Güell

17.06.2020 Gaudí per als barcelonins

27.08.2020 Barcelona posa a disposició de les escoles parcs i equipaments

07.09.2020 La música de la Mercè sonarà de dia i arribarà fins a nous espais com la Model, el Parc Güell 
i el Camp Nou 

El Punt Avui
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22.05.2020 Els barcelonins recuperen el Park Güell

11.07.2020 Chicuelo i Marco Mezquida han tornat a pujar junts a un escenari a Barcelona

14.08.2020 2.000 veïns i 1.000 turistes al dia estrenen la restauració parcial del Park Güell

TV3 a la carta

29.05.2020 Este fin de semana disfruta de conciertos, monólogos, teatro y hasta un viaje virtual a las 
islas más maravillosas

29.06.2020 El Park Güell reducirá el aforo al 50% y será gratuito con el carnet de bibliotecas

07.09.2020 Los conciertos de la Mercè 2020, con reserva previa y aforo del 30%

20 Minutos

01.06.2020 Furor de visitants locals al Park Güell per l’accés gratuït sense turistes

29.06.2020  Barcelona vol reduir un 50% el nombre de visitants al Park Güell

14.08.2020 El Park Güell inaugura un espai visitable després d’unes obres

Tot Barcelona

29.06.2020 El Park Güell reobre amb reducció d’aforament i horaris exclusius per a veïns

07.09.2020 Concerts de dia i escenaris al Camp Nou i al Park Güell: la música de la Mercè 2020

Nació Digital

05.06.2020 Gaudí también sale del confinamiento

El Món

29.06.2020 El Park Güell reducirá el aforo al 50% y facilitará el acceso a los barceloneses

14.08.2020 El Park Güell de Barcelona finaliza la rehabilitación de la plaza de la Natura y la Sala 
Hipòstila

Europa Press

22.06.2020 El MUHBA ofrece cuatro conciertos en el Park Güell y un recital poético en Vil·la Joana

Teleprensa

30.06.2020 Ahora se podrá disfrutar del Park Güell sin multitudes a la vista

Cerodosbe

30.06.2020 Un nou impuls per al Park Güell que apostarà pel turisme sostenible i pels veïns

Diari de Barcelona

30.06.2020 Barcelona vermindert aantal toegestane bezoekers Park Güell met 50%

Spanje Vaandag

30.06.2020 El Park Güell reducirá su aforo al 50% y facilitará el acceso a los barceloneses 

14.08.2020 Barcelona cede equipamientos y parques para que las escuelas hagan clase o recreo

La Razón
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29.06.2020 El Park Güell garantirà l’ús dels veïns i farà una gestió sostenible del turisme

30.06.2020 El Park Güell tornarà a cobrar entrada i reduirà l’aforament a la meitat

30.06.2020 Les guitarres omplen quatre vespres barcelonins el Parc Güell

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

29.06.2020 El Park Güell reprèn l’activitat amb menys aforament i més centrat en els barcelonins

23.06.2020 Concerts de guitarra gratis aquest estiu al Park Güell

22.07.2020 Música als Parcs 2020

TIMEOUT

18.08.2020 Concluye parte de la rehabilitación del Park Güell de Barcelona

Equipamientos y Servicios Municipales

14.08.2020 El Park Güell de Barcelona finalitza la rehabilitació de la plaça de la Natura i la Sala Hipòstila

Aldia.cat

26.08.2020 Barcelona pone a disposición de las escuelas más de 230 espacios públicos

Cadena Ser

26.08.2020 Barcelona cedirà 74 equipaments i 159 espais exteriors a escoles i instituts per al curs vinent

Vilaweb

27.08.2020 Barcelona cedirà 74 equipaments i 159 espais exteriors a escoles i instituts per al proper curs

Social.cat

01.07.2020 La guitarra protagoniza un ciclo de conciertos de verano en el Park Güell de Barcelona

Notícias Clave

01.07.2020 Divendres 3 de juliol arrenquen els concerts de guitarra del Muhba al Park Güell

bazarshowmag.com

02.07.2020 Divendres 3 de juliol arrenquen els concerts de guitarra del Muhba al Park Güell

Va de Barcelona

28.06.2020 Cicle de concerts d’estiu al Park Güell Guitarra/Bcn. Del 3 al 24 de juliol (Barcelona)

La Cultura No Val Res

30.06.2020 El Parque Güell reabre con aforo para 1.400 personas por hora 

HOSTELTUR

14.08.2020 Parc Güell restoration works on iconic areas completed 

07.09.2020 La Mercè: Barcelona’s top festival adds Camp Nou and Park Güell as music stages

Catalan News
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El Park Güell participa en el VI Seminari del Consell Gaudí (seminari web), que 
aquest any porta per títol “El patrimoni cultural davant la crisi de la covid-19”. 

La crisi de la covid-19 ha tingut un impacte generalitzat en tots els àmbits de la nostra 
societat, dels quals el de la cultura, el del patrimoni i el del turisme estan entre els més 
afectats. Els béns i equipaments culturals han hagut de tancar portes i replantejar la seva 
activitat en un escenari incert. L’impacte a llarg termini és difícil de preveure. En aquest 
seminari en línia es van presentar els indicadors i es va reflexionar sobre els reptes de 
futur: la davallada del turisme internacional, la reconnexió amb els visitants locals, la 
virtualització del patrimoni o la posada en pràctica d’estratègies més sostenibles.

Actuacions del 2020
Pla de comunicació 2020
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El Consell Gaudí aprova les línies de treball per elaborar el nou Pla estratègic 2021-
2026. En aquest procés s’analitzarà l’origen i l’activitat del Consell Gaudí, es revisaran 
els objectius fundacionals del Consell i, alhora, s’establiran unes línies estratègiques 
de treball que permetran orientar la seva tasca envers la materialització de projectes 
consensuats, que s’ajustin a les necessitats i als objectius, comuns i específics, de 
cadascun dels seus membres. 

Des de fa sis anys, els gestors de les obres de Gaudí s’han compromès a treballar per 
preservar i promoure la seva obra de manera conjunta. Durant el plenari, celebrat el 24 
de febrer passat, es va fer balanç del seu recorregut, alhora que es van establir els nous 
objectius fins al 2026, any de la commemoració del centenari de la seva mort.

El Park Güell 
participa en el 
VI Seminari del 
Consell Gaudí 
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Lot 8. Obres de millora: font Sarva, condicionament 
de l’accés a la cisterna, restauració exterior del banc, 
restauració del viaducte de baix, reforç de baranes i 
bancs i reparació del sostre de la Sala Hipòstila 

Acabat 664.040,67 €

Motorització porta (DR i DO) En execució 14.714,36 €

Pla director de cultura (MUHBA) En execució 53.570,12 €

Auxiliars d’agents cívics de barri de la Salut i Tres Creus Acabat 40.422,52 €

Millores de la parada de bus En execució 3.537,20 €

Ordenació de la mobilitat al Park Güell: barri de la Salut En execució 152.818,66 €

Aula Turull (distr. Gràcia) En execució 76.442,00 €

Escales del carrer de l’Alguer (distr. Horta-Guinardó) En execució 178.652,00 €

Escales mecàniques de la baixada de la Glòria En execució 9.959,00 €

Redacció de projectes de districte

Urbanització del carrer d’Antequera (distr. Horta-
Guinardó) Acabat 5.466,00 €

Gespa artificial del club de futbol del Carmel (H-G) En execució 13.484,00 €

Projecte d’urbanització de parcel·la a Ramiro de 
Maeztu En execució 12.585,12 €

Redacció de projectes d’espai públic

Pla director d’infraestructures i serveis En execució 64.054,11 €

Estudi de patologies - Pla director de manteniment 
arquitectònic i natural En execució 2.299,00 €

Secretaria Tècnica 100.000,00 €

Dades econòmiques
Despesa 2020

Total despesa 2020 1.392.044,76 €

Pla d’actuacions Park Güell i entorns Despesa 2020Indicadors 
econòmics
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Coordinació de la memòria
Secretaria Tècnica del Park Güell

Disseny i compaginació
studi-k

Edició 2021

Secretaria Tècnica del Park Güell
Ctra. Carmel, 23

08024 Barcelona

secretaria.parkguell@bcn.cat
www.parkguell.barcelona
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parkguell.barcelona

https://parkguell.barcelona/
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