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El Park Güell és un símbol de la ciutat. Un símbol, un espai d’estada i una icona de
l’arquitectura que millor representa a Barcelona, que la singularitza i fa d’ella i d’aquest
espai un lloc únic al món. Un espai natural i a la vegada naturalitzat, com es comprova
en les seves formes, la seva imitació de les formes naturals amb les que Antoni Gaudí va
voler obsequiar-nos. Fent del Park Güell un lloc únic que ha estat declarat Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO.

Janet Sanz Cid
Segona Tinenta d'Alcaldia

Però a la vegada, aquest espai tan singular, també suposa tot un repte; el de conciliar
el gaudi i l’ús per part de la ciutadania de Barcelona a la vegada que és un dels llocs més
visitats de la ciutat per la gent que ve a visitar-la.
No hi ha millor forma de tenir aquest orgull que és recuperant i fent nostre aquest espai de
tots i de totes. Amb aquesta voluntat es va aprovar el Pla Estratègic del Park Güell 2017-2022.
Un pla que, treballat conjuntament amb els veïns i les veïnes, agents municipals, experts i
grups polítics, fa una diagnosi de les seves externalitats, de les seves oportunitats i genera
estratègies per a que tant els barris més propers com la resta de la ciutat es pugui beneficiar
de forma clara i tangible del Park Güell, millorant la seva convivència entre els diferents usos.
Així la protecció i impuls del verd, la restauració del parc i el seu patrimoni, la millora de
les seves zones properes, de l’accessibilitat, de la mobilitat, potenciar l’ús social i ciutadà
d’aquest espai, accions de cultura popular o reduir les externalitats negatives de la
massificació, són els principis i objectius en els que es basa aquest pla estratègic i que es
recullen en 198 actuacions per a portar a terme.
Un pla estratègic que ha canviat del tot la forma de gestionar el parc, fent-lo de forma
participada amb els diferents agents municipals i els barris més propers, sent aquesta la
millor forma de que el Park Güell sigui de tots i de totes, fent-lo un lloc més obert, més
amable i generant una sèrie de beneficis, un retorn social, que fa d’aquest espai tota una
oportunitat positiva per a la ciutat.
I com comprovareu en aquesta memòria de les actuacions portades a terme a l’any 2018 i
2019, ja ha començat a donar els seus fruits, amb les primeres 52 actuacions ja finalitzades i
39 més ja activades.
Encara estem en el camí de fer del Park Güell l’espai que volem i la ciutat necessita, i ja hem
donat les primeres passes, importants i irreversibles. Certament, situacions que estem vivint
com la generada arrel de la pandèmia del COVID19 aporta interrogants. Però n’estic ben
segura que el camí que hem començat a recórrer, la participació i la responsabilitat per part
dels veïns i les veïnes, a les que vull agrair el seu compromís i la seva feina, està generant tot
un model d’us responsable i sostenible d’aquest espai. Un espai que defineix perfectament
el que és Barcelona, una ciutat que mira endavant, que cuida el seu patrimoni i que ho fa de
forma conjunta entre tots i totes. Com no podia ser d’altra forma.
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El Park Güell és el camí de l’escola, una zona de lleure, un lloc on anar a córrer o passejar pel
veïnatge dels barris propers i a la vegada una icona de Barcelona. La singularitat d’aquest
espai resideix precisament en això: en l’amplitud de visions i en les diferents percepcions
de qui el visita. No es pot separar el valor arquitectònic que té de l’ús urbà i de connexió
entre barris limítrofs de la Salut, el Coll, Vallcarca i els Penitents, el Carmel i Can Baró; com
tampoc no es pot ignorar l’interès turístic que desperta.

Eloi Badia Casas
Regidoria d'Emergència
Climàtica i Transició Ecològica

L’Ajuntament de Barcelona té una responsabilitat doble sobre aquest espai que sintetitza
diverses visions i percepcions de la història i la cultura catalanes. D’una banda ha de
protegir, estudiar i divulgar l’obra de Gaudí per a tota la humanitat, tal com estableixen els
requisits de la UNESCO, de l’altra ha de mantenir-lo com a parc urbà, un espai de natura per
a la comunitat i fins i tot un espai de memòries individuals i col·lectives.
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” i avui us volem presentar aquesta memòria de treball plena d’iniciatives
que han permès desenvolupar algunes de les prop de 200 actuacions previstes en
aquest Pla pels anys 2018 i 2019. En les seves pàgines trobareu detallades tant les mesures
realitzades en mobilitat, espai públic, equipaments, patrimoni i cultura com la inversió
realitzada.
Hi ha elements que acompanyen a l’optimisme i a continuar amb fermesa aquest treball
col·lectiu per transformar el Park Güell. Vull recordar dues d’aquestes fites. La primera, el
passat mes de novembre, l’Ajuntament de Barcelona va rebre el premi World Responsible
Tourism a la millor iniciativa de gestió turística pel projecte de regulació de visitants al Park
Güell, un reconeixement del World Travel Market certamen anual internacional del sector
turístic que va tenir lloc a Londres, La segona, l’any 2022 es celebrarà els 100 anys del Park
Güell com parc públic i estic convençut que pot ser una bona oportunitat per visualitzar i
consolidar el retorn de l'ús social del parc per a la ciutat.
Per tot això, i en coherència amb aquesta clara voluntat oberta i global de la ciutat,
l’Ajuntament aposta decididament per impulsar amb ànims renovats, un cop superem
aquest dies d’incertesa a causa del COVID-19, el Pla estratègic del Park Güell 2017-2022 i
continuar treballant colze a colze amb el veïnatge, entitats, empreses i administracions per
convertir el nostre estimat Park Güell en el parc urbà, el pulmó verd, l’espai monumental i
l’espai de memòries col·lectives que totes i tots desitgem. Ho aconseguirem.
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Model de governança del Park Güell
Governança 2018 – 2019

02.1

Governança 2018 – 2019
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”. 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.
Territorialment el Park Güell ocupa 19 hectàrees distribuïdes
entre 5 barris de la ciutat, de les quals 1,7 hectàrees estan
regulades. El pla parteix de la diagnosi de la situació actual
i de les seves problemàtiques derivades de la massificació
dels visitants i les seves externalitats, entre elles 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 amb el seu
parc. (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 llaç dels barcelonins
i barcelonines amb el parc, evitar les conseqüències de
la massificació turística i millorar l'entorn. A més, preveu
reorientar les inversions i sumar a la preservació patrimonial
altres actuacions que beneficiïn directament als barris
de l’entorn: la no exposició mediàtica, pacificació de la
circulació per l'entorn, millora de la biodiversitat o reducció
de les filmacions d'una banda; un major catàleg 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 parc 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 parc amb
un patrimoni cultural viu.
Tot això a partir d'un model de governança nou que busca
la coordinació i implicació de la diversitat d'operadors
municipals implicats en la gestió de parc, dels seus veïns
i també de les entitats a través de el Grup d'Impuls i
Seguiment, els grups de Treball o altres espais i mecanismes.
Aquest model, en el qual s’implica a diversos operadors
municipals, és coordinat des de la Secretaria Tècnica del
Park Güell i s’articula a través d’un encàrrec de la comissió
de govern de 4 d’octubre de 2018. Entre d’altres, aquest
model obliga al desenvolupament d’una memòria anual
durant la vigència de l’encàrrec. Aquesta memòria compila el
desenvolupament del Pla Estratègic del darrer trimestre de
2018 i l’any 2019.
La Mesura de Govern descriu el model de governança
que estableix una forma d’organització específica. Per
un correcte funcionament de l’entitat es considera
imprescindible la inclusió de tots els grups implicats sobre
l’objecte de l’organització, sigui d’una forma directe amb la
presa de les decisions o d’una forma participada.

Memòria 2018 - 2019
Secretaria Tècnica del Park Güell

En aquest sentit es dota el Park Güell d’un ens gestor propi
per la gestió més eficaç d’un espai amb una gran profusió
d’actors.
Amb aquesta finalitat es planteja la creació d’un Grup d’Impuls
i Seguiment de la Mesura de Govern del Park Güell, com a
màxim òrgan de consulta i participació 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 del
desenvolupament de les accions previstes a 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 del Park Güell.
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Estructura organitzativa
El Grup d’Impuls està acompanyat per Grups de Treball en
funció de les línies d’intervenció o de les prioritats d’actuació,
i tenen per finalitat el debat, l’anàlisi, la creació de propostes i
el seguiment d’actuacions que requereixen del coneixement
específic. S’iniciaria amb tres Grups: el d’equipaments i espai
públic, el de mobilitat i el grup de treball de patrimoni.
El model de governança es complementa amb una Comissió
Tècnica Executiva com a òrgan de gestió diària del Park
i vetllarà 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 amb 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 que seguirà tenint la
seva dependència orgànica.
La Comissió Tècnica Executiva definirà el seu règim de
funcionament ordinari.
Els operadors amb caràcter permanent són la Gerència
d’Ecologia Urbana (MASU, Parcs i Jardins, IMU i BIM,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. Als efectes i la Gerència de medi
ambient i Serveis Urbans, responsable del Park, impulsa
aquesta tipologia de projectes depenent d’Ecologia Urbana
través de l’Institut Municipal d’Urbanisme que en designa la
direcció i 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, d’entre les seves
competències, coordina projectes transversals de la Gerència
d’Ecologia Urbana en la que estiguin implicats diversos dels
seus ens dependents amb caràcter territorial i participatiu.
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Grup d’Impuls i
Seguiment de la
Mesura de Govern
del Park Güell
(2019-2023)

Ajuntament de Barcelona

Propietats

Segona Tinència d'Alcaldia

Fundació Sagrada Família

Sisena Tinència d'Alcaldia

Consorci d’Educació de Barcelona

Regidoria del Districte de Gràcia

Casa Trias

Regidoria del Districte d'Horta-Guinardó

Grups d’Experts

Regidoria de Turisme i Indústries Creatives

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya

Gerència Municipal

Direcció de la Càtedra de Gaudí

Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans

Col·legi de Biòlegs de Catalunya

Direcció General BSM,SA.
Grup Municipal d’ERC

Secretaria Tècnica
Institut Municipal d’Urbanisme

Grup Municial barcelona en comú
Grup Municipal de PSC
Grup Municipal de Ciutadans
Junts x Cat
Grup Municipal de PP

Ciutadania i Barris
Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB)
Representants dels Barris de La Salut, Vallcarca, Can Baró, Carmel i el Coll

La Mesura de Govern del Park Güell (gener 2018) assenyala que per a un correcte
funcionament de l’entitat es considera imprescindible la inclusió de tots els grups
implicats sobre l’objecte de l’organització, sigui d’una forma directa amb la presa
de les decisions o d’una forma participada. En formen part d’aquests grups entitats
d’àmbit local o sectorial així com persones a títol individual, tècnics municipals,
professionals i experts en funció de la temàtica.
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Grups de Treballs
constituïts 2018-2019
El 5 de juliol de 2018, es constitueix el Grup de Treball de
Mobilitat. Aquest grup té com a objectiu la validació de
la diagnosi, l’anàlisi i valoració de les alternatives i el treball
tècnic complementari, i està format per les entitats de la
taula d’impuls que representen els 5 barris perimetrals
del Park Güell i entitats rellevants de l’entorn de l’àmbit
territorial o de l’àmbit sectorial de treball.
A data 28 de novembre del 2018 es va constituir el Grup
de Treball d’Espai Públic i Equipaments com a òrgan
de gestió amb tres objectius diferenciadors: que tots
els membres del grup coneguin els tècnics i tècniques
responsables dels projectes, que es pugui fer un retorn
del que s’està fent, i per últim que serveixi per exposar
les opinions de tots els membres i fer propostes de les
actuacions de futur.
El passat 20 de febrer del 2019 va tenir lloc a la Casa
Pere Jaqués la constitució del tercer grup de treball que
contempla la Mesura de Govern, amb l’objectiu de fer
difusió, millorar i fomentar els programes culturals al nostre
parc: el Grup de Treball de Patrimoni i Cultura. El Park
Güell és una figura clau per la cultura i la identitat de la ciutat,
no només com a obra de Gaudí i patrimoni de la humanitat,
sinó també com escenari d’esdeveniments socials, culturals,
i punt de trobada de veïns i veïnes durant molt de temps.
Aquest Grup de Treball ha d’assolir dos objectius claus: una
proposta conjunta d’activitats i l’elaboració d’un nou discurs
museogràfic, tant de la zona regulada com la monumental.

Memòria 2018 - 2019
Secretaria Tècnica del Park Güell
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Operadors gestors
El model de governança es complementa amb una comissió
tècnica executiva on es coordinen tots els operadors que
intervenen diàriament al parc.
Gerència d’Ecologia Urbana
• L’Institut Municipal de Parcs i Jardins és una entitat
pública empresarial local de l’Ajuntament de Barcelona
encarregada de la conservació i millora del Park Güell. A
més d’assessorar i formar sobre tècniques de jardineries
i organització de la producció, realitza el manteniment
del patrimoni natural, els informes perceptius i control
de qualitat de tots els projectes relacionats amb la
biodiversitat que esdevenen al Park. Tanmateix depenen
de la Gerència de Medi Ambient i Serveis urbans
responsable final del contracte i dels usos del Parc.
• Institut Municipal d’Urbanisme (Titular de la
Secretaria Tècnica). És una entitat pública empresarial
local de l’Ajuntament de Barcelona que, d’entre les seves
competències, coordina projectes transversals de la
Gerència d’Ecologia Urbana en la que estiguin implicats
diversos dels seus ens dependents amb caràcter territorial
i participatiu.
• BIMSA, SA té com a objectiu executar les actuacions
urbanístiques d’infraestructura que li siguin encarregades.
Depenent de l’Àrea d’Ecologia Urbana, desenvolupa els
projectes vinculats als territoris i/o a Parcs i Jardins amb
part del cànon que BSM SA retorna per la gestió de la zona
regulada.
• Direcció d’Arquitectura Urbana i Patrimoni. El
patrimoni arquitectònic és un dels testimonis fonamentals
de la trajectòria històrica i d'identitat del Park. Els béns que
l'integren constitueixen una herència insubstituïble, que
cal transmetre en les millors condicions a les generacions
futures. Des de la Direcció d’Arquitectura Urbana i
Patrimoni (Àrea d’Ecologia Urbana) tenen la missió de
preservar i rehabilitar aquest legat històric de Gaudí.

Barcelona Serveis Municipals B:SM. La Direcció Park
Güell de B:SM té l’encàrrec de la gestió de l’espai regulat de
la zona monumental, la plataforma logística d’autobusos,
la comunicació i la qualitat de la visita. És qui té la relació
directa amb el sector turístic. És responsable d’algunes
actuacions inversores relacionades amb la gestió del Park
i els seus entorns immediats. Dels beneficis de la seva
gestió sorgeix el cànon que permet a la Secretaria Tècnica
coordinar el retorn en inversions.
Museu d’Història de Barcelona, depenent de l’Institut de
Cultura de Barcelona i a través del centre d’interpretació de
la Casa del Guarda, conserva, estudia, documenta, divulga i
exposa el patrimoni històric del Park Güell des dels orígens
fins al present a través dels seus itineraris, seminaris i debats
programats durant tot l’any al Park. És responsable de part
de la programació cultural i de les visites acompanyades a les
escoles.
Districte de Gràcia i Districte d’Horta-Guinardó són
el territoris veïns del Park. Des de les seves estructures
executives (Direcció de Llicències i Espai Públic i Direcció
de Serveis a les Persones i el Territori) es coordinen les
actuacions i iniciatives que tenen incidència en el territori.
En el cas del Districte de Gràcia és rellevant la competència
de la Guàrdia Urbana assignada al territori en la
coordinació de la seguretat del recinte.
Altres operadors directa o indirectament vinculats a la
gestió del Park Güell trobem d’altres operadors públics
o privats com és el cas del Consorci d’Educació de
Barcelona, titular de l’escola Baldiri i Reixac, situada a
l’interior del parc, la Sagrada Família com a titular i gestor
de la Casa Museu, també a l’interior del parc o la Família
Trias resident a la única casa privada i habitada dins la zona
monumental.
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Actuacions 2018-2019
Mapa de les actuacions

2.2-12_ Tancament temporal del Turó de
les Tres Creus (dies de gran afluència) (*)

Memòria 2018 - 2019
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Actuacions 2018-2019

Rehabilitació mirador
sobre la baixada de la
Glòria

Codi

Dates (inici/final)

1.2 - 6

01 - 2018
07 - 2018

Operador

Descripció

INCREMENT DE L’ÚS SOCIAL

Les obres s’han centrat en
l’enjardinament de la superfície al
voltant de les escales que connecten
el metro de Vallcarca amb el parc,
la construcció dels camins per
accedir al mirador amb vistes
al Putxet i a les petites esplanades
de la zona, la neteja dels entorns i la
vegetació. L’actuació va finalitzar amb
la instal·lació de nou mobiliari urbà
i l’enllumenat en la nova àrea d’estada,
situada per sobre de les escales d’accés,
donant pas a un mirador urbà.

Mapa de les actuacions

Cost

433.984 €

El nou espai d’estada disposa de
320 m2 i vistes al barri del Putxet.
L’accés al mirador s’ha realitzat
mitjançant la construcció d’escales
i camins, respectant i recuperant
les traces de murs de pedra seca ja
existents.

Memòria 2018 - 2019
Secretaria Tècnica del Park Güell

1. Mobiliari urbà i l’enllumenat
2. Camí per accedir al mirador
3. Mirador
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Actuacions 2018-2019

Nova senyalística
general del Park Güell

Codi

Dates (inici/final)

1.2 - 7

12 - 2016
02 - 2019

Operador

Descripció

INCREMENT DE L’ÚS SOCIAL

El projecte s'ha centrat en
homogeneïtzar les diferents
senyalitzacions existents per
donar resposta a totes les
necessitats actuals de senyalística
creant una senyalització singular que
harmonitzi amb el Park Güell pensant
en elements fixes i mòbils. El nous
elements fan referència a: els plànols
d’informació general a les entrades
del Park, les entrades de la zona de
regulació o pagament, la informació
de direccionalitat dins el Park i la
informació posicional dins el parc a
nivell patrimonial, botànic, serveis, usos,
normatiu i informacions puntuals.

Mapa de les actuacions

Cost

216.578 €

Memòria 2018 - 2019
Secretaria Tècnica del Park Güell
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1.2-16_
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Actuacions 2018-2019

Millora del camí de la
pressió, àrees de jocs
infantils i condicionament de
l’itinerari de la biodiversitat

Codi

Dates (inici/final)

1.2 - 16

07 - 2018
01 - 2019

Operador

Descripció

INCREMENT DE L’ÚS SOCIAL

L'Itinerari de la Biodiversitat és una
intervenció que permet al veïnat
gaudir dels espais naturals, la flora
i la fauna del parc, allunyant-se dels
circuits turístics habituals. Aquest
projecte engloba també la millora del
Camí de la Pressió (Delimitació,
paviment de sauló, canalització i recollida
d’aigua) i el condicionament dels entorns
de la zona de jocs infantils ubicada a
la zona de l’accés lateral del carrer Olot
(millora de les terrasses i drenatge i
canalització d’aigües). El principal criteri
d’intervenció d’aquest itinerari era donar
resposta a una demanda del veïnat per
tal de disposar d’espais naturals allunyats
dels recorreguts turístics habituals,

Mapa de les actuacions

Cost

847.894 €

on el visitant pugui gaudir de la flora
pròpia del parc, d’acord amb el catàleg
històric natural del Park Güell. La
superfície total de l’àmbit d’actuació
és de 1.248 m2. També s’han fet treballs
al camí de la pressió, un camí de sauló
que es fa a dins del “bosc”, preparat per
recollir l’aigua de la muntanya fent canals
i connectant amb el clavegueram per
evitar l’entollament d’aigua i la destrucció
del camí en cas d’aiguats.

Memòria 2018 - 2019
Secretaria Tècnica del Park Güell

1. Itinerari de la Biodiversitat
2. Camí de la Pressió
3. Zona de jocs infantils
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Actuacions 2018-2019

Rehabilitació d'escoles
patrimonials

Codi

Dates (inici/final)

1.2 - 15

06 - 2019
02 - 2020

Operador

Descripció

INCREMENT DE L’ÚS SOCIAL

Projecte de renovació dels espais
interiors i exteriors:
• adequació dels tres patis
• instal·lació parallamps
• rehabilitació de canals i sistema
d’evacuació d'aigües pluvials de les
cobertes de rajola i ceràmica
• restauració d’estucs afectats per
humitats
• instal·lació d’alarma contra incendis
adaptada a normativa vigent
• restauració i pintura dels finestrons
de llibret exteriors
• renovació de la tanca exterior
• renovació del sistema de calefacció
del gimnàs

Mapa de les actuacions

Cost

807.963 €

1.2-17_
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Arranjament dels WC
del carrer Olot

Codi

Dates (inici/final)

1.2 - 17

04 - 2019
06 - 2019

Operador

Descripció

INCREMENT DE L’ÚS SOCIAL

Nova escomesa d’aigua pels serveis
higiènics del carrer Olot. La intervenció
s’ha centrat en la renovació del tub de
sanejament dels lavabos del Park Güell
situats al costat de la Sala Hipòstila
amb l'execució d'una nova escomesa
d'aigua pels lavabos amb previsió de la
instal·lació necessària per executar en
un futur dues escomeses addicionals.

Cost

49.583 €
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Actuacions 2018-2019

Codi

Codi

Codi

REDUCCIÓ DE L’IMPACTE
PER LA MASSIFICACIÓ

REDUCCIÓ DE L’IMPACTE
PER LA MASSIFICACIÓ

REDUCCIÓ DE L’IMPACTE
PER LA MASSIFICACIÓ

2.1 - 2

2.1 - 3

2.1 - 4

Reducció de la imatge i
l’exposició mediàtica del Park
Güell i diversificació dels seus
elements iconogràfics a la
publicitat

Reducció de films/documentals
que puguin incentivar una visita

Definició de criteris per a
l'aprovació de gravacions dins
del parc per una gestió de la
imatge del Park Güell

Dates (inici/final)

Dates (inici/final)

Dates (inici/final)

Cost

Cost

Cost

Operador

Operador

Operador

Diversos operadors

Diversos operadors

Diversos operadors

2018 Activada
Sense dotació
directa

Mapa de les actuacions

2018 Activada
Sense dotació
directa

2018 Activada
Sense dotació
directa

2.2-12_
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Tancament temporal del
Turó de les Tres Creus
(dies de gran afluència)

Codi

Dates (inici/final)

2.2 - 12

2019 Activada

Operador

Descripció

REDUCCIÓ DE L’IMPACTE
PER LA MASSIFICACIÓ

Amb l’objectiu d’evitar fer un mal ús
del patrimoni del parc i fomentar les
mesures de seguretat dels visitants,
s’ha procedit a reforçar la senyalització
d’accés restringit i la col·locació d’un
sogall al voltant del Turó de les Tres
Creus.

Cost
Sense dotació
directa

3.4-5_
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Actuacions 2018-2019

Estudi d’una llançadora
d’accés al Park Güell. 		
Es reubicaran les parades
de bus turístic

Codi

Dates (inici/final)

3.4 - 5

04 - 2019

Operador

Descripció

MOBILITAT

Abril del 2019: nou servei del bus
llançadora directa que connecta
la parada de metro d’Alfons X
(L4) amb el Park Güell amb una
durada del trajecte d’uns 10-15 minuts
aproximadament amb una freqüència
de sortida de 7 minuts. El servei, tant
d’anada com de tornada, està inclòs en
el preu de l’entrada i funciona de forma
ininterrompuda durant l’horari de
regulació de l’Eix Monumental del parc.
Els veïns i les veïnes que disposin de
targeta d’accés al Park Güell, així com
els membres del registre Gaudir Més
poden utilitzar aquest nou bus.

Mapa de les actuacions

Cost
Es repercutirà al
tiquet d’entrada a
la zona regulada

Amb la implementació d’aquest nou
servei es pretén descongestionar
les vies que envolten el conjunt
monumental i reduir l’ús turístic de les
línies de bus urbà.

3.6-11_
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Arranjament vorera
C. Ramiro de Maeztu

Codi

Dates (inici/final)

3.6 - 11

03 - 2019
01 - 2020

Operador

Descripció

MOBILITAT

El Projecte Executiu recull la
substitució de la parada d’autobús
existent per una marquesina, la
instal·lació de semàfors, modificació
de la pintura vial i de la senyalització,
col·locació de nou mobiliari urbà,
correcció de les instal·lacions existents,
desplaçament de l’enllumenat afectat,
execució d’un mur de contenció a la
zona atalussada, i la pavimentació de
voreres i calçades en l’àmbit d’actuació
amb l'execució d’una escala per a salvar
el desnivell entre la vorera dels dos
carrers.

Cost
previsió

350.000 €

3.7-56_
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Actuacions 2018-2019

Substitució escales
mecàniques tram
baixada de la Glòria

Codi

Dates (inici/final)

3.7 - 56

Nova (octubre)
MOBILITAT

01 - 2019
01 - 2021

Operador

Descripció
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.

Mapa de les actuacions

Cost
previsió

382.518 €

3.8-50_
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Pacificació dels entorns
Olot, Rambla Mercedes,
Marianao i Sant Josep
de la Muntanya

Codi

Dates (inici/final)

3.8 - 50

04 - 2019
10 - 2020

Operador

Descripció

MOBILITAT

Solució tècnica treballada
conjuntament amb els membres grup
de Treball de Mobilitat del Park Güell
basada en la restricció i control
d’accés, canvis de circulació i
itineraris amb la reubicació de la
parada de taxis.

Cost
previsió

248.601 €
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Actuacions 2018-2019

Millora dels entorns de
la Font de Sant Salvador
i les escales adjacents

Codi

Dates (inici/final)

4.1 - 2

09 - 2018
02 - 2019

Operador

Descripció

VERD I BIODIVERSITAT

Obres d’arranjament de La Font de
Sant Salvador. Els treballs s’han centrat
en la restauració de la font, millora
de l’accessibilitat, rehabilitació
de paviments i escorrenties
amb la instal·lació d'una nova
senyalització i papereres.
A més, s'han restaurat les escales de
connexió amb el Forat del vent (barri
del Coll) i condicionat el paviment de
l’àmbit de l’accés del Forat del Vent i de
la porta d’accés.

Mapa de les actuacions

Cost

584.843 €

Memòria 2018 - 2019
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Codi

4.1 - 4

VERD I BIODIVERSITAT

Pla Director d’infraestructures i Serveis
Pla Director resultat de la necessitat d'estudi, diagnosi
i organització de les infraestructures dels serveis
del Park tant dels existents com previsions futures:
aixecament de totes les instal·lacions i serveis existents,
diagnosi, propostes d'intervenció i millora amb un pla de
manteniment.

Dates (inici/final)
03 - 2019
02 - 2021

Cost

120.000 €
Operador
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Actuacions 2018-2019

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

Codi

Dates (inici/final)

4.1 - 3

12 - 2018
06 - 2020

Operador

Descripció

VERD I BIODIVERSITAT

Mapa de les actuacions

Cost
previsió

1.320.724 €

Accés a la cisterna

Adequació Font de la Sarva

Substitució de l'accés a l'interior del
dipòsit d'acumulació d'aigües pluvials
existent sota la Plaça de la Natura i la
Sala Hipòstila mitjançant l'extracció
de la tapa i el tram d'escala metàl·lica
existent.

Actuació que té com a objectiu
recuperar aquest espai, actualment
tapiat, per fer-ho visible als visitants
del parc i accessible per visites guiades
mitjançant l'enderroc de la llosa que
tapa l'escala original, la col·locació
d'una nova reixa de fosa, i instal·lacions
d'enllumenat a l'interior de l'espai de la
font.
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Restauració viaducte de baix

Bancs Plaça de la Natura

Sostre Sala Hipòstila

Restauració viaducte de baix

Restauració de la cara exterior dels
bancs, substitució de les peces de vidre
i ceràmiques del trencadís mitjançant
recuperació de volums perduts
amb morters de calç i reintegració
cromàtica amb pintures al silicat,
substitució parcial del material de
rejuntament del trencadís amb morters
de calç i àrids naturals.

Restauració de les superfícies de
cúpules i nervis entre columnes del
sostre de la Sala Hipòstila mitjançant
la instal·lació de mitjans auxiliars,
eliminació d'elements metàl·lics oxidats
que provoquen patologies al trencadís,
la substitució de peces ceràmiques del
trencadís que presentin fissures amb
la substitució parcial del material de
rejuntament del trencadís.

Actuació a les baranes de pedra natural
del viaducte de baix, al tram interior
del viaducte i al tram exterior d'aquest,
tant al tram recte com als trams corbats
entre jardineres que generen uns bancs
tipus "festejadors", per enrigidir les
baranes enfront empentes horitzontals,
mitjançant reforç estructural amb
perfilaria metàl·lica d'acer inoxidable,
i recuperació dels volums perduts
per retornar les baranes a les seves
volumetries originals.
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1. Bancs Plaça de la Natura
2. Abans i després
3. Abans i després

Mapa de les actuacions

Actuacions 2018-2019

Memòria 2018 - 2019
Secretaria Tècnica del Park Güell

1. Sostre Sala Hipòstila
2. Accés a la cisterna
3. Adequació Font de la Sarva
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Actuacions 2018-2019

Plaça de la Natura

Codi

Dates (inici/final)

Sense codi

03 - 2017
04 - 2019

Operador

Descripció
Reforç estructural de les voltes i dels
arcs dels sòls, nova impermeabilització
sobre la Sala Hipòstila i millora del
drenatge de la plaça.
1a fase març 17-juliol 2018
2a fase agost 18-abril 2019

Mapa de les actuacions

Cost

1.087.281 €

Memòria 2018 - 2019
Secretaria Tècnica del Park Güell
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Actuacions 2018-2019

Ampliació de l’aula
ambiental del bosc
turull

Codi

Dates (inici/final)

5.1 - 2

06 - 2019
02 - 2020

Operador

Descripció

QUALITAT DELS LÍMITS

Projecte de condicionament de l’espai
del Passeig de Turull 14 com l’ampliació
de l’Aula Ambiental del Bosc Turull,
espai natural per l’estudi de la seva
fauna i vegetació que ha guanyat
350m2 amb 5 plataformes i una bassa
naturalitzada per tal d'estudiar un nou
ecosistema aquàtic.

Mapa de les actuacions

Cost

544.049 €

5.4-11_
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Reurbanització del
Carrer Alguer

Codi

Dates (inici/final)

5.4 - 11

06 - 2019
12 - 2019

Operador

Descripció

QUALITAT DELS LÍMITS

Projecte executiu que té com a objecte
la definició de l’ordenació resultant de
l’enderroc de les edificacions situades
al carrer Alguer, números 33 i 35, i
les escales que comuniquen aquest
carrer Santuari, així com del sector
que va quedar pendent d’execució
del projecte d’arranjament del carrer
Alguer a l’àmbit contigu.
La superfície total d’actuació és de
343,38 m2, dels quals 225,80 m2 es
corresponen amb l’àmbit original
d’aquest projecte i els 117,58 m2
restants pertanyen al sector pendent
d’execució de la fase anterior.

Cost

188.056 €
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Actuacions 2018-2019

Enfortir i optimitzar
el sistema Gaudir Més

Codi

6.1

Dates (inici/final)

Cost

Proposta activada
permanentment

Sense dotació
directa

Operador

Descripció

ACCÉS A LA ZONA REGULADA

Gaudir Més és un registre cultural
i gratuït adreçat als ciutadans i
ciutadanes que volen gaudir més
a fons de la ciutat. Els membres
poden entrar al parc per qualsevol
dels accessos de l’Eix Monumental
identificant-se amb la mateixa
empremta dactilar. Amb l’objectiu de
promoure’l es va proposar millorar
la comunicació per donar a conèixer
als ciutadans de Barcelona que el
Park Güell és un espai obert, on el
91% de l’espai és de lliure accés i el
restant pertany a l’espai regulat on
els registrats en el Gaudir Més poden
entrar gratuïtament.

Mapa de les actuacions
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Millorar la regulació per
facilitar l'acció inspectora
Regular permisos per a
comerços enfocats al turisme
als barris limítrofs

Codi

Dates (inici/final)

Cost

ÀMBIT SOCIOECONÒMIC

Proposta activada
permanentment

Sense dotació
directa

8.1 - 2
8.1 - 3

ÀMBIT SOCIOECONÒMIC

Operador

Descripció

Districte de
Gràcia

S’amplia l’àmbit de regulació
del Pla Especial d’ordenació dels
comerços destinats a la venda
d’articles de record.
Al districte de Gràcia, la modificació
del Pla proposa ampliar l’àmbit de la
suspensió vigent, de manera que es
contemplin els habituals recorreguts
des de les parades de metro fins al
recinte del Park Güell. Aquesta zona
comprèn l’àmbit delimitat per la
Travessera de Dalt, l’Avinguda Vallcarca,
el Passeig de la Mare de Déu del Coll i el
carrer Santuari.

El principal objectiu és protegir el
teixit comercial dels barris, evitant que
l’obertura d’aquest tipus d’establiments
acabi desplaçant el comerç tradicional.

8.4-11_
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Actuacions 2018-2019

Motorització de la
porta del Carmel

Codi

Dates (inici/final)

8.4 - 11

12 - 2020
05 - 2021

Operador

Descripció

ÀMBIT SOCIOECONÒMIC

Modificació de l’estructura interior
i col·locació d’un sistema de fre per i
facilitar l’obertura i el tancament de la
porta.

Mapa de les actuacions

Cost
previsió

164.336 €

Memòria 2018 - 2019
Secretaria Tècnica del Park Güell
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Actuacions 2018-2019

Codi

Codi

Codi

ÀMBIT SOCIOECONÒMIC

ÀMBIT SOCIOECONÒMIC

ÀMBIT SOCIOECONÒMIC

8.3 - 8

8.3 - 9

8.4 - 10

Reforç de la seguretat i
instal·lacions de sensors

Promoció de plans d’ocupació per
part dels organismes del parc: Parcs i
Jardins i B:SM

Programes d’inserció laboral temporal
per a manteniment i jardineria del parc

Dates (inici/final)
Proposta
activada
permanentment

Dates (inici/final)
Proposta
activada
permanentment

Dates (inici/final)

Cost

Cost

Cost

Operador

Operador

Operador

Sense dotació
directa

Mapa de les actuacions

Augmentar la presència d'agents
cívics a la zona amb més presència
de patrimoni arquitectònic així
com la col·locació de càmeres de
videovigilància per protecció del
patrimoni i ordenació del trànsit.

Sense dotació
directa

01 - 2016
09 - 2021

previsió

1.212.200 €
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Codi

Codi

ÀMBIT SOCIOECONÒMIC

ÀMBIT SOCIOECONÒMIC

8.4 - 12

Pla d’autoprotecció
El Park Güell disposa del seu propi Pla d’Autoprotecció (PAU). Són la llei 4/1997,
el RD 393/2007 i el decret 30/2015 els articles i normes que emmarquen aquest
document, que pretén donar resposta a qualsevol situació d’emergència o
risc greu col·lectiu. S’han preparat als mitjans humans i tècnics per a fer front a
les emergències que poguessin esdevenir en el Park Güell, convertint-lo en el
primer parc de la ciutat que disposa del seu propi PAU.

Nou 2019 10

Redacció del projecte executiu
d’antenes wifi
Substitució dels models d'antenes wifi

Dates (inici/final)

Dates (inici/final)

Cost

Cost

Operador

Operador

01 - 2019
12 - 2022

6.352 €

01 - 2019

previsió

74.813 €
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Actuacions 2018-2019
Programació cultural 2018 – 2019

03.1

Programació cultural 2018 – 2019
Propostes del Pla Estratègic que s’han assolit durant 2018 - 2019

Codi

7.2 - 5

ÀMBIT CULTURA

7.2 - 6

Proposta
Creació d’una oferta cultural àmplia i variada (nenes,
famílies, gent gran, adults, dones..) tant dins com fora
del parc.

ÀMBIT CULTURA

Crear més recorreguts temàtics amb durada de
temps variable i que ofereixin diferents camins i
interpretacions del parc.

7.2 - 7

Agenda d’activitats que ofereixen formes
contemporànies de viure el parc i els barris.

7.2 - 12

Permetre que els itineraris culturals del barri
incloguin la zona regulada.

7.3 - 14

Mantenir la Casa del Guarda com espai d’exposició
del discurs museogràfic del parc.

7.2 - 9

Incorporació de les iniciatives culturals i artístiques
existents als barris dins del Park Güell.

ÀMBIT CULTURA

ÀMBIT CULTURA

ÀMBIT CULTURA

ÀMBIT CULTURA

Operador
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Codi

Proposta

7.2 - 9

Incorporació de les iniciatives culturals i artístiques
existents als barris dins del Park Güell.

7.2 - 10

Promoció d'activitats culturals pel veïnat a través de
canal de comunicació dles barris limítrofs i en català.

ÀMBIT CULTURA

ÀMBIT CULTURA

7.3 - 17
ÀMBIT CULTURA

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.

7.3 - 18

Promoure l'ús de l'aplicació "Park Güell Barcelona" com
a audioguia.

7.4 - 19

Promoció d’estudis i exposicions sobre la memòria
històrica i oral referent al Park Güell.

ÀMBIT CULTURA

ÀMBIT CULTURA

7.1 - 2

ÀMBIT CULTURA

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

7.1 - 3

Un discurs museogràfic per a diferents perfils de
visitants: bàsic, no especialitzat i especialitzat.

ÀMBIT CULTURA

7.3 - 15
ÀMBIT CULTURA

Dotar de més recursos a la Casa del Guarda.

Operador
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Actuacions 2018-2019
Programació cultural 2018 – 2019

Activitats adreçades
a les escoles (2018 -2019)

Programació
permanent

Interrogar Barcelona
Activitats amb material pedagògic destinat a
grups escolars
El Park Güell i la natura
(P5 i primària cicle inicial)
Projecte Park Güell
(primària cicles mitjà i superior)
Güell, Gaudí i Barcelona. La mirada
urbana (ESO, Cicles i Batxillerat)
(Organitza MUHBA a través del Consell de
Coordinació Pedagògica i els Centre de
Recursos Pedagògics)

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 de una perspectiva global.
(Organitza Consorci d’Educació de Barcelona)
Com funciona Barcelona
Activitat per estendre la cultura de la
sostenibilitat i educar als joves perquè
siguin partícips i corresponsables en el
funcionament ecològic de Barcelona.
(Organitza EUM)

Memòria 2018 - 2019
Secretaria Tècnica del Park Güell

Trencadís de sons i colors
Activitat adreçada a les escoles bressol, 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 es realitza al Park Güell durant els dies a
porta tancada. (Organitza el Centre de Recursos
Pedagògics de Gràcia, BSM i el MUHBA)
Participants: 430 alumnes

Habitatges d’elit dins del Park
Activitat adreçada als estudiants d’ESO i
Batxillerat, dona a conèixer les relacions del Park
Güell amb la ciutat, la societat i l’època en què
es va construir. S’hi analitzen també les seves
formes arquitectòniques i el seu sentit estètic,
simbòlic i funcional. (Organitza el Centre de
Recursos Pedagògics de Gràcia, BSM i el MUHBA)
Participants: 435 alumnes

24, 25 i 26
d'abril (2018)
2,3 i 4
d'abril (2019)

Park Güell, Gaudí i la Natura
Activitat adreçada als escolars de P5 i Cicle
infantil, permet la descoberta de la natura com
a inspiradora de les formes arquitectòniques de
l’arquitecte, així com la influència en el disseny
de les diferents parts del parc. (Organitza el
Centre de Recursos Pedagògics de Gràcia, BSM i
el MUHBA)
Participants: 650 alumnes

Projecte Park Güell
Activitat adreçada als estudiants de Cicle mitjà,
explora el projecte residencial de luxe que van idear
Antoni Gaudí i Eusebi Güell. L’activitat descobreix
les formes i significats del parc i els vincles entre
l’espai natural i el projecte urbanístic i arquitectònic.
(Organitza el Centre de Recursos Pedagògics de
Gràcia, BSM i el MUHBA)
Participants: 535 alumnes
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Activitats adreçades
a les escoles (2018 -2019)

30 de gener
(2018 i 2019)

Dia de la No-Violència i de la Pau
L’escola Baldiri i Reixac organitza 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 comprometent-se com a defensors de la pau
i l’enteniment entre persones. (Organitza escola
Baldiri i Reixac, BSM, Parcs i Jardins-EUM i Aula
Ambiental Bosc Turull)
Participants: cursos de P3 6è de Primària

23 d'abril
(2018 i 2019)

Edició concurs de punts “Sant Jordi i el
Drac del Park Güell”
Per segon any consecutiu es celebra el concurs
de punts de llibre amb els alumnes de les escoles
de proximitat. La finalitat era que els nens i
nenes fomentin la creativitat i la lectura, alhora
que es posa en valor el park com un entorn
cultural propi. La salamandra o el 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 pel Zoo i Parc d’Atraccions, i un joc de
temàtica relacionada amb Gaudí i/o el Park Güell.
(Organitza B:SM i escoles)
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Festa Major Escola
Reina Elisenda-Virolai

15 de juny
(2018 i 2019)

10,11 i 25/7
9/9 (2018)
17/2, 5/5, 14/7,
29/9 i 3/11
(2019)

Barcelona 1902
Activitat adreçada als estudiants de Cicle
superior, treballa la urbanització de part
de l’anomenada Muntanya Pelada. La visita
s’enfila fins la Casa Trias, única casa finalment
construïda, per tal de fer entenedor el projecte
original del Park, explorar la seva relació amb
la ciutat i apuntar el seu context històric.
(Organitza el Centre de Recursos Pedagògics de
Gràcia, BSM i el MUHBA)
Participants: 420 alumnes

27 de setembre
(2019)

Reivindicació mundial
contra el canvi climàtic
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Activitats culturals adreçades
a tota la ciutadania

4, 11, 18 i 25
de juliol (2018)
3 de febrer
(2019)

Güell, Gaudí i Barcelona, l’expressió
d’un ideal urbà
Visita comentada a l’exposició de la casa del
Guarda del Park Güell, un dels pocs exemples
d’habitatge modest construïts per Antoni
Gaudí. (Organitza BSM i el MUHBA)

10, 11, 18 i 25
de juliol(2018)
3 de febrer
(2019)

Barcelona 1902: urbanitzar la
muntanya pelada
Itinerari pel Park Güell que explica el
procés de construcció i formalització
del parc. La ruta envolta el recinte
monumental del Park Güell però no hi
entra. (Organitza BSM i el MUHBA)
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17/06, 16/09
i 11/11(2018)
13/01, 03/03, 28/04,
09/06, 28/07 i 08/12

(2019)

Gràcia 1900. L’aparador burgès 		
d’un barri obrer
Itinerari que comença al barri de la Salut, un indret
d’esbarjo per a les classes treballadores i un dels
territoris escollits per les elits barcelonines per
construir-hi la segona residència en el tombant
del segle xx, i avança pels carrers de l’antiga vila de
Gràcia, on encara avui podem admirar les grans
cases de l’època i on trobem traces dels conflictes
i les contradiccions característics de la metròpoli
moderna. (Organitza BSM i el MUHBA)

3/6 - 1,4,11,18
i 25/7 - 5, 8,15, 22
i 29/8 - 2, 5,12 i
19/11 (2018)
24/03, 14/04, 26/05,
16 i 23/6, 15/12
20/11, 15/12

(2019)

El Park Güell i Barcelona
Visita a la Casa del Guarda i itinerari
que ressegueix el procés de
construcció i formalització del Park
Güell i la seva relació amb la ciutat
de Barcelona. (Organitza BSM i el
MUHBA)
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Activitats culturals adreçades
a tota la ciutadania

19 de maig
(2018)
18 de maig
(2019)

Nit dels museus
Visites organitzades de nit a la
Casa del Guarda en el marc de la
programació de ciutat de la Nit dels
Museus. (Organitza BSM i el MUHBA)

26 de febrer
(2018)

Els oficis al Park Güell
Visita de representants de diferents
oficis del Park Güell a l’escola Baldiri
i Reixac per conèixer les seves
funcions: al 2018 es van explicar els
oficis de la mà d’una guia oficial, un
encarregat de Parcs i Jardins i peronal
d’atenció al veí i al visitant. (Organitza
BSM, Parcs i Jardins i Baldiri i Reixac)
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Nadal 2018
Nadal 2019

Arbres dels desitjos al Nadal
Durant dues edicions s’ha ofert
la possibilitat als veïns, visitants i
infants de les escoles de proximitat
que poguessin expressar els seus
propòsits pel proper any i penjar-los
als arbres col·locats a llocs estratègics
del Park Güell. (Organitza BSM)

21-22 i 23
d'abril (2018)

Jornades de Llibres solidaris
Per Sant Jordi, treballadors
voluntaris de BSM, en col·laboració
amb la Fundació Servei Solidari, que
treballa per fomentar l’autonomia
i ciutadania plena de joves en risc
d’exclusió social, van oferir llibres a
canvi de donacions. (Organitza BSM
i Fundació Servei Solidari)
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Activitats culturals adreçades
a tota la ciutadania

24 d'abril
(2018)

Biodiversitat i flora

4 i 18 de juliol
(2018)

La conquesta dels Turons
Des del Turó de la Rovira fins a
Vallcarca, passant pel Park Güell, una
ruta guiada per explicar el creixement
de Barcelona cap a aquesta part del
territori, acompanyats d'una vista
excepcional sobre la ciutat.
(Organitza BSM i el MUHBA)

22 i 29 de
juny, 6 i 13
de juliol
(2018)

Barcelona i el Jazz
Homenatge a la història de l’estil
musical a la ciutat amb quatre
concerts que evoquen aspectes
i episodis de la relació entre
Barcelona i el jazz.
(Organitza BSM i el MUHBA)
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Del 25 de juny
al 27 de juliol
(2018)

Casal d’estiu “MUSICACTIVA”
Organitza l’Associació pel Foment
de Música Activa organitza amb
l’Escola Baldiri i Reixac). Participació
de 4.000 alumnes d’educació
primària.

16 i 26/7,
2 i 9/8
(2019)

Biennal del pensament
Planteja el debat entre professionals de
l’arquitectura que han estat o són actualment
responsables d’intervencions en l’obra de Gaudí,
tractant de les problemàtiques d’actualització
de les tècniques gaudinianes i de l’específic
manteniment que requereixen.
(Organitza BSM i el MUHBA)
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Activitats culturals adreçades
a tota la ciutadania

5 de novembre
(2018)

7 d'abril
(2019)

Park Güell: Política,
Ideologia i Símbol

Aprenent sobre les
plantes aromàtiques

21/04, 19/05,
07/07, 10/11
(2019)

La Barcelona dels López, els
Güell i Gaudí
Un recorregut per Ciutat Vella
per contemplar l’empremta que
hi van deixar els López i els Güell,
emparentats a partir del matrimoni
d’Isabel López i Bru amb Eusebi Güell
i Bacigalupi.
(Organitza BSM i el MUHBA)
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17 de maig
(2019)

48h Open House. Visita interior
cisterna Sala Hipòstila
La programació de la Setmana de
l’Arquitectura incloïa la possibilitat
de gaudir d’una visita guiada per
l’interior de la cisterna de la Sala
Hipòstila i observar el disseny de
l’interessant projecte d’enginyeria
i investigació sobre l’aigua. La idea
era recollir i emmagatzemar les
aigües provinents del Turó del
Carmel a la cisterna. (Organitza
Parcs i Jardins i Districte de Gràcia)

12/05, 17/07,
08/09 i
19/10 (2019)

Gaudí i Jujol: del Park Güell a la finca de Sansalvador
Un itinerari de la Finca Sant salvador al Park Güell que
permet conèixer dos projectes d’habitatge d’inicis del segle
XX destinats a la burgesia i realitzats per dos destacats
arquitectes del moment, Josep Maria Jujol i Antoni Gaudí,
respectivament. Analitzarem l’abast d’ambdues propostes i
com es van materialitzar. (Organitza BSM i el MUHBA)
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Activitats culturals adreçades
a tota la ciutadania

21 i 28 de juny,
5 i 12 juliol
(2019)

Cicle concerts d’estiu:
“Barcelona i la Rumba”
Cicle de concerts d’estiu: quatre
sessions dedicades a la rumba
catalana que tindran com escenari els
Jardins d’Àustria.
(Organitza BSM i el MUHBA)

29/6, 20/7,
3/8, 1 i 14/9,
19/10, 16/11
(2019)

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, del Carmel
a Vallcarca passant pel Park Güell. El recorregut permet
gaudir d’una de les millors vistes sobre la ciutat.
(Organitza BSM i el MUHBA)
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16 i 26/7,
2 i 9/8
(2019)

Nits de cinema: Barcelona en
moviment
Cicle de cinema a la fresca amb
l’objectiu de mostrar espais
oblidats de la ciutat Barcelona, fent
un recorregut històric des dels anys
seixanta fins al 2000 a través de
quatre pel·lícules. (Organitza BSM i
el MUHBA)
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Activitats culturals adreçades
a tota la ciutadania

3 de juliol
(2019)

Berenars a la Font de Sant
Salvador
Indústria, boca, fontada: la
socialització de l’aigua, xerradaberenar a la font de Sant Salvador
a càrrec de J.M. Conte i Manel
Guàrdia, historiadors. (Organitza
BSM i el MUHBA)

30 d’agost
(2019)

Concert de cloenda del cicle
Música als Parcs
El cicle Música als Parcs va tancar
l’edició de l’estiu 2019 amb el
concert de cloenda al Park Güell.
(Organitza Parcs i Jardins i B:SM)
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7 d'octubre
(2019)

Mirada matemàtica al patrimoni
arquitectònic de Gaudí
A càrrec de Teresa Ticó. Rere l’aparença
atzarosa del conjunt de formes ondulants
i orgàniques que conformen el Park Güell,
s’amaga el rigorós càlcul matemàtic que
Antoni Gaudí aplicà en la seva composició.
(Organitza BSM i la Societat Catalana
d'Educació Ambiental)

20 d'octubre
(2019)

El Park Güell: Ecologia versus
Gaudí ciutadà
El verd urbà afavoreix la biodiversitat,
és l’hàbitat de nombroses espècies
vegetals i animals, aporta oxigen,
absorbeix contaminants i és escenari
d’activitats de lleure de la ciutadania
que contrubueixen a la millora de la
seva salut. (Organitza BSM i la Societat
Catalana d'Educació Ambiental)
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Activitats culturals adreçades
a tota la ciutadania

20 d'octubre
i 1 desembre
(2019)

El Park Güell, entre cultura i natura
El verd urbà afavoreix la biodiversitat,
és l’hàbitat de nombroses espècies
vegetals i animals, aporta oxigen,
absorbeix contaminants i és escenari
d’activitats de lleure de la ciutadania
que contrubueixen a la millora de la
seva salut. (Organitza BSM i la Societat
Catalana d'Educació Ambiental)

4 de novembre
(2019)

L'ús ciutadà al Park Güell a través de
la fotografia
A càrrec de Marta Delclòs. Un recorregut
visual a partir de fotografies d’arxius i
d’àlbums familiars. Un primer pas cap a la
construcció d’una altra imatge del Park
a partir del seus usos socials, politics i
culturals. (Organitza BSM i la Societat
Catalana d'Educació Ambiental)
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23 de novembre
(2019)

Matinals d’albirament d’ocells
A càrrec de Pere Alzina. A la tardor bona part
dels ocells que enriqueixen el nostre cel marxen
cap a l’Àfrica (orenetes, abellerols, puputs,
etc.) i, d’altra banda, n’arriben d’altres (pinsans,
tords, lluers, etc.) que fugen de la neu i del glaç
del centre i nord d’Europa. Una passejada pels
diferents hàbitats del Park. (Organitza BSM i la
Societat Catalana d'Educació Ambiental)

23 de novembre
(2019)

Passejada botànica i
fotogràfica pel Park
A càrrec de Josep Maria Llorach.
Un recorregut pel Park, apropantnos a aquelles plantes que més
ens cridin l’atenció, aprenent a
conèixer les seves particularitats
i intentant plasmar-les en les
nostres fotografies. (Organitza BSM
i la Societat Catalana d'Educació
Ambiental)
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Activitats culturals adreçades
a tota la ciutadania

28 de novembre
(2019)

Park Güell i Metròpoli. Mirades creuades
Un seminari sobre el projecte del Park Güell de
Gaudí, on es visualitza un exercici molt ambiciós
i interessant de confluència entre natura i
arquitectura i ciutat, que comporta un delicat
diàleg entre idees, necessitats, formes i processos.
Es presentaran algunes de les mirades que
construeixen una nova visió sobre el Park que ha
de permetre investir-li de nous valors patrimonials.
Coordinació científica: Albert Cuchí. (Organitza
BSM i el MUHBA)

14 de desembre
(2019)

El Park Güell i els seus
orígens, 1894-1926
La presentació del monogràfic, a
la qual van assistir 120 persones,
va tenir lloc el passat 14 de
desembre al mateix Park Güell
sota el guiatge de les seves
autores i de Joan Roca, director
del Museu d’Història de la Ciutat
(MUHBA).
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Difusió del valor universal excepcional
del Park Güell (zona regulada)
Relacionats amb els temes socioeconòmics, la proposta estratègica inclou vàries mesures
que comparteixen els objectius comuns de protecció del comerç local, la protecció de
l’habitatge i la garantia de la seguretat del patrimoni, entre d’altres. La promoció dels plans
d’ocupació i la participació dels programes d’inserció laboral temporal han tingut força
importància durant el 2018.

Novembre
2018

Ecojardiners
El projecte és una iniciativa de Barcelona Activa enfocada a donar
formació especialitzada a joves sense estudis i amb dificultats
d’integració laboral. Dins del marc del programa VET-Erasmus, el Park
ha rebut la visita de personal educatiu d’Itàlia, Eslovènia i Noruega.
Apropa cultura
Amb la col·laboració de la Fundació Bayt al Thaqafa, entitats socials i
equipaments culturals van poder trobar-se i intercanviar experiències,
coneixent de primera mà les seves realitats.
Transpirenaica social solidària
La Transpirinenca Social Solidària és una entitat sense ànim de lucre
que va néixer el 2013 com un projecte educatiu amb l'objectiu de
millorar la integració social de joves en risc d'exclusió, impulsant el seu
talent utilitzant la muntanya com "aula".

Octubre i
novembre
2018

Creu Roja
Visita de la Creu Roja, concretament el
personal que gestiona la Xarxa social per
a persones grans: “Enreda’t”, organitzat
per Creu Roja al Moianès i l’Ajuntament
de Castellterçol.
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Activitats esportives i
d’altres col·laboracions

8 d'abril
(2018)
19 d'abril
(2019)

22 de maig
(2018)
12 d'octubre
(2019)

Trail Park Güell

Cantada Coral COREARTE

1 de juny
(2018)

Olimpoveda
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Fira de pintors

Temporada
alta

Del 2 al 17 de
juny (2018)
De l'1 al 16 de
juny (2019)

18 de novembre
(2018)
17 de novembre
(2019)

Temporada
alta

Festa Major del Coll

Cross Tres Turons

Fira d’artesans

76

Actuacions 2018-2019
Indicadors d'activitat

03.2

Indicadors d'activitat
Estat actual de
les 198 propostes
del pla estratègic
(%)

26,26%
Finalitzades

11,11%

En execució/Redacció

54,04%
Pendent d'activar

8,59%
Activat

77
77

Memòria 2018 - 2019
Secretaria Tècnica del Park Güell

Estat actual de
les actuacions
per àmbit (%)
Finalitzades

En execució/
Redacció

Activat

Pendent
d'activar

1. Increment de l’Ús Social

42,31%

11,54%

7,69%

38,46%

2. Reducció de l’Impacte per la Massificació

62,50%

12,50%

-

25,00%

3. Mobilitat

10,71%

5,36%

3,57%

80,36%

4. Verd i Biodiversitat

11,11%

7,41%

11,11%

70,37%

5. Qualitat dels Límits

-

18,75%

18,75%

62,50%

100,00%

-

-

-

7. Àmbit Cultura

63,64%

-

18,18%

18,18%

8. Àmbit Socioeconòmic

38,89%

33,33%

-

27,78%

6. Accés a la Zona Regulada
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1. Increment de l’Ús Social
Núm.
proposta

FINALITZADES

Operador

1

1.1-1

Crear una agenda amb les activitats organitzades que es fan actualment al
parc i generar-ne de noves (*)

2

1.1-2

Recuperar possibles activitats històriques (*)

ICUB

3

1.1-3

Identificar col·lectius que puguin generar activitats de barri dins del parc (grups de
sardanes, activitats populars concerts de música teatre de carrer arts escèniques
esportistes etc. ) (*)

ICUB

4

1.1-5

Incorporar el teixit social en el model de Governança del parc

5

1.1-8

Incentivar l'aprofitament de patis d'escola i/o altres serveis de l'entorn per a activitats
veïnals

6

1.1-25

Calendari de les escoles del voltant amb activitats al park (*)

7

1.2-6

Rehabilitació mirador sobre la baixada de la Glòria

B:SM

8

1.2-7

Nova senyalística general del Park Güell

B:SM

9

1.2-16

Millora del camí de la pressió, àrees de jocs infantils i condicionament de l’itinerari de la
biodiversitat

B:SM

10

1.2-15

Rehabilitació d'escoles patrimonials

Consorci d'Educació

11

1.2-17

Arranjament dels WC del carrer Olot

B:SM

Núm.
proposta

EN EXECUCIÓ / REDACCIÓ

Secretaria Tècnica

Secretaria Tècnica
Secretaria Tècnica

Operador

12

1.1-10

Millora de l'àrea de gossos de la zona forestal

BIMSA

13

1.1-19

Centre de treball del Park Güell

BIMSA

14

1.2-11

Àrea de jocs infantils al cul-de-sac del carrer Sant Cugat del Vallès

BIMSA

(*) Proposta activada permanentment
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Núm.
proposta

ACTIVAT

15

1.1-4

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

16

1.1-24

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

Núm.
proposta

PENDENTS D'ACTIVAR

17

1.1-9

Senyalització de camins més adients per a caminades per a la gent gran

18

1.1-12

Dotació del mirador del Vilorai de més serveis (lavabos i cafeteria mòbil)

19

1.1-13

Dotació de més serveis a la Bateria Antiaèria (lavabo)

20

1.1-14

Millores en el mobiliari de la ZF

21

1.1-18

Equipament educatiu (Ludoteca)

22

1.1-20

Nous parcs al voltant del Park Güell

23

1.1-21

Equipament infantil (Horta)

24

1.1-22

Més espais dins del parc destinats a esports

25

1.1-23

Activitats per pre-adolescents i adolescents

26

1.1-26

Bancs per a gent gran

Operador
B:SM
-
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2. Reducció de l’Impacte per la Massificació
Núm.
proposta

FINALITZADES

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 millorar la comunicació entre el parc i la ciutadania: agenda d’activitats, fòrum, blog
d’esdeveniments, etc.

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 parc per 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 parc (*)

B:SM

6

2.2-11

Reforç de la vigilància en zones d'alta sensibilitat patrimonial o en zones d'ocurrència
continuada d'actes incívics (*)

B:SM

7

2.2-12

Tancament temporal del Turó de les Tres Creus (dies de gran afluència) (*)

8

2.3-13

Configuració dels aforaments per temporada d'estiu i hivern o dies puntuals (Setmana
Santa, Nadal) (*)

B:SM

9

2.3-14

Gestió de la venda d’entrades a grups de manera que ocupin les franges amb menys
demanda (*)

B:SM

10

2.3-16

Caminar cap a l'exclusivitat de la venda online (*)

B:SM

(*) Proposta activada permanentment

B:SM

Parcs i Jardins
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Núm.
proposta

EN EXECUCIÓ / REDACCIÓ

11

2.1-6

Campanyes de comunicació que evidenciïn la problemàtica de la massificació i la
responsabilitat per conservar un espai simbòlic i singular com és el Park Güell

12

2.1-8

Instal·lació de sensors a les entrades per comptabilització dels visitants

Núm.
proposta

PENDENTS D'ACTIVAR

13

2.1-5

Augment de les taxa per les gravacions per a films o documentals

14

2.2-9

Avisos al metro per evitar accedir al parc pel nombre excessiu de visitants

15

2.2-10

Instal·lació de sensors a la Bateria Antiaèria per comptabilització dels visitant

16

2.3-15

Estudi de l'elasticitat del mercat

Operador
Diversos operadors
B:SM
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Indicadors d'activitat

3. Mobilitat
Núm.
proposta

FINALITZADES

Operador

1

3.1-3

Estudi detallat de l’àmbit C Olot, Rambla Mercedes, Marianao i Sant Josep de la Muntanya

B:SM

2

3.4-4

Reubicació de les parades al costat del Park Güell dels busos 24 i 92

3

3.4-5

Estudi d’una llançadora d’accés al Park Güell. Es reubicaran les parades de bus turístic.

B:SM

4

3.7-43

Actualització de la web oficial del Park Güell amb la informació sobre mobilitat (*)

B:SM

5

3.7-45

Actualització del plànol de la web oficial de l’Ajuntament de Barcelona

B:SM

6

3.7-46

Recollida periòdica de dades de mobilitat dels visitants del Park Güell

B:SM

Núm.
proposta

EN EXECUCIÓ / REDACCIÓ

Mobilitat

Operador

7

3.6-11

Arranjament vorera C Ramiro de Maeztu

BIMSA

8

3.6-12

Arranjament vorera C Albert Llanas

BIMSA

3.7-56

Substitució escales mecàniques tram baixada de la glòria

BIMSA

9

Nova (octubre)

Núm.
proposta

ACTIVAT

Operador

10

3.6-20

Ampliació de la xarxa d'aparcaments per a bicicletes: 14 nous punts

Mobilitat

11

3.8-50

Pacificació dels entorns Olot, Rambla Mercedes, Marianao i Sant Josep de la Muntanya

Mobilitat

(*) Proposta activada permanentment

Memòria 2018 - 2019
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Núm.
proposta

PENDENTS D'ACTIVAR

12

3.1-1

Reforç i senyalització del itinerari Lesseps-Park Güell

13

3.1-2

Reforç i senyalització del itinerari Vallcarca-Park Güell

14

3.6-6

Creació de passos de vianants. Total 18 passos

15

3.6-7

Adaptació de passos de vianants. Total 12 passos

16

3.6-8

Senyalització de les voreres amb cul-de-sac. Total 2

17

3.6-9

Redacció del Pla de senyalització per a vianants

18

3.6-10

Disposició de la tanca longitudinal per a vianants a la Ctra. Carmel

19

3.6-13

Plataforma única Passatge Ros

20

3.6-14

Plataforma única Av. Can Baró

21

3.6-15

Nova connexió Pare Alegre-Antequera

22

3.6-16

Nova connexió Zona Pícnic Prk Güell-Marianao

23

3.6-17

Nova connexió Passatge Turull-Av del Coll del Portell

24

3.6-18

Nova connexió Porta Forat del Vent-Mirador Virolai

25

3.6-19

Projecte de millora de l'accessibilitat interna al park Güell: condicionament de camins per
a persones amb mobilitat reduïda

26

3.6-21

Increment de la capacitat d'aparcaments per a bicicletes: 9 punts

27

3.6-22

Revisió d'aparcaments per a bicicletes infrautilitzats

28

3.6-23

Creació d'itineraris senyalitzats en calçada per a bicicletes
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Indicadors d'activitat

3. Mobilitat
Núm.
proposta

PENDENTS D'ACTIVAR

29

3.6-24

Millora del servei de l'autobús de barri 116

30

3.6-25

Millora de les parades d'autobús. Inclou 3 horaris de parades

31

3.6-26

Millora de les parades d'autobús. Millora de l'accessibilitat amb noves voreres i/o pas de
vianants. Total 11

32

3.6-27

Millora de la senyalització a les andanes i instal·lacions del metro

33

3.6-28

Actualització de la informació d'internet sobre la ubicació de les parades

34

3.6-29

Modificació puntual del recorregut del bus 87

35

3.6-30

Millora de la senyalització d'orientació per a autocars

36

3.6-31

Implantació de semàfors. Total 4

37

3.6-32

Canvis de sentits de circulació

38

3.6-33

Minimització dels estacionaments indeguts

39

3.6-34

Redisseny de l'aparcament a Torrent de Remei-Farigola

40

3.6-35

Senyalització amb pintura de l'aparcament. Carrer del Portell

41

3.6-36

Senyalització amb pintura de l'aparcament. Avinguda del Coll del Portell

42

3.6-37

Senyalització amb pintura de l'aparcament. Carrer Joan Cortada

43

3.6-38

Senyalització amb pintura de l'aparcament. Carrer Ramiro de Maeztu

44

3.6-39

Senyalització amb pintura de l'aparcament. Carretera del Carmel

45

3.6-40

Nou aparcament camp de futbol del Carmel

(*) Proposta activada permanentment

BIMSA
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Núm.
proposta

PENDENTS D'ACTIVAR

46

3.6-41

Millora de la convergència de trànsit entre Mare de Déu de la Salut i Secretari Coloma

47

3.6-42

Disposició d'elements per disminuir la velocitat de vehicles al carrer Mare de Déu del Coll

48

3.7-44

Nova plataforma d'informació entre el Park Güell i transport públic

49

3.7-51

Estudi sobre modificacions de la zona verda (només residents)

50

3.7-55

Ubicar bicicletes elèctriques

51

3.8-47

Estudiar parades segregades

52

3.8-48

Fomentar l'aprenentatge de l'anglès per professionals del transport públic

53

3.8-49

Estudiar posar màquines expenedores de bitllets de transport a les parades

54

3.8-52

Millores en la pacificació de Mare de Déu de la Salut

55

3.8-53

El Park Güell com a distribuïdor de camins escolars (Inclòs en el Projecte pacificació
carrer Olot i entorns)

56

3.8-54

Circuits en bicicleta al parc

Mobilitat
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Indicadors d'activitat

4. Verd i Biodiversitat
Núm.
proposta

FINALITZADES

Operador

1

4.1-2

Millora dels entorns de la Font de Sant Salvador i les escales adjacents

2

4.1-26

Pla de seguretat, d’emergències, vigilància i incendis

Parc i Jardins

3

4.1-27

Dotar de més recursos a Parcs i Jardins (*)

Parc i Jardins

Núm.
proposta

EN EXECUCIÓ / REDACCIÓ

B:SM

Operador

4

4.1-3

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

B:SM

5

4.1-4

Pla Director d’infraestructures i Serveis

B:SM

Núm.
proposta

ACTIVAT

Operador

6

4.1-1

Centre de Voluntariat del Park Güell

BIMSA

7

4.1-5

Pla director d’Equipaments

BIMSA

8

4.1-6

Estabilització de camins (des de la Casa Trias fins a Tres Creus)

Núm.
proposta

PENDENTS D'ACTIVAR

9

4.1-7

Tancament de Coll d'en Portell des de Plaça Arnold Schömberg

10

4.1-8

Unificació d'hidrants de bombers a tota la zona forestal

(*) Proposta activada permanentment

Secretaria Tècnica

Memòria 2018 - 2019
Secretaria Tècnica del Park Güell

Núm.
proposta

87

PENDENTS D'ACTIVAR

11

4.1-9

Tancament de la zona forestal a vehicles ocasionals i millor accessibilitat a vehicles de serveis i emergències

12

4.1-10

Ampliació de la xarxa de boques de reg i reg automatitzat a l'eix central de sobre la font de Sant Salvador
(instal·lació de canonada primària per les 6ha i boques de reg;obrir i refer camins)

13

4.1-11

Estabilització de parcel·les (estabilització de talussos, aportació de terres i plantacions i reg)

14

4.1-12

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

15

4.1-13

Projecte de millora del mirador de Joan Sales (Vilorai) (connexió amb Tres Turons, reparar vegetació, sistema de
reg, estabilització de talús, accessibilitat, etc.)

16

4.1-14

Reposició de Phoenix canariensis al passeig de les Palmeres (36 unitats)

17

4.1-15

Vegetació del mur a l'entrada de Sant Josep de la Muntanya

18

4.1-16

Segregació del servei d'aigua del sistema de reg i soterrament dels serveis aeris de la Casa Trias

19

4.1-17

Segregació de l'aigua bruta i pluvial al Passeig de les Palmeres

20

4.1-18

Creació d'una galeria de serveis al Passeig de les Palmeres

21

4.1-19

Nou sistema d'estabilització del camí principal al Passeig de les Palmeres (excavació i refeta de caixa de camí pels
3.520 m2)

22

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 de sota Tres Creus

23

4.1-21

Augment del sotabosc per evitar l'erosió i l'escorrentia

24

4.1-22

Reforç de la manutenció i vigilància del verd

25

4.1-23

Augment de la biodiversitat al parc, amb col·locació de caixes niu, menjadors, caixes de ratpenats, hotels d'insectes
o altres elements

26

4.1-24

Afavoriment d'espècies arbustives autòctones que fructifiquen a l'hivern (el parc com un refugi i com una font de
recursos per l'avifauna)

27

4.1-25

Desplaçament de l'abocador i adequació de l'entorn. Inclou estabilització terreny, enderroc de la construcció
existent, retirada de l'abocador existent i l'enjardinament de l'entorn de la nova implantació)
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Actuacions 2018-2019
Indicadors d'activitat

5. Qualitat dels Límits
Núm.
proposta

EN EXECUCIÓ / REDACCIÓ

Operador

1

5.1-2

Millora de la secció del carrer Turull (tanques, murs i pàrquing)

BIMSA

2

5.4-9

Remodelació de l'accés de la carretera del Carmel al Park Güell

BIMSA

3

5.4-11

Reurbanització del Carrer Alguer

BIMSA

4

5.4-13

Projecte d’urbanització parcel·la Ramiro de Maeztu

BIMSA

5

5.4-15

Reurbanització del Carrer Antequera

BIMSA

6

5.5-24

Arranjament escales Carrer Ceuta

BIMSA

Núm.
proposta

ACTIVAT

Operador

7

5.1-1

Millora de l'Avinguda del Coll del Portell a l'entrada al parc (secció del carer amb pàrking,
murs i vistes cap a Collserola)

BIMSA

8

5.2-4

Millorar l'espai al voltant de l'àrea de gossos a l'entrada del Coll (camins, vegetació, bancs)

BIMSA

9

5.4-10

Projecte d'urbanització de la Font del Carbó

BIMSA

10

5.5-21

Senyalització de les connexions amb els parcs dels Tres Turons

Dir Model Urbà

11

5.5-23

"Connexió Carretera del Carmel amb accés a Parc Güell a LED
(Inclòs en el Pla Director d'Infraestructures)"

BIMSA

12

5.5-25

"Projecte per a renovar l'enllumenament dels carrers de l'entorn del Park Güell a LED
(Inclòs en el Pla Director d'Infraestructures)"

BIMSA

Núm.
proposta

PENDENTS D'ACTIVAR

13

5.1-3

Projecte executiu de la Rambla Mercedes, entre Sant Josep de la Muntanya i Av. Coll de Portell

14

5.2-5

Recuperació de l'enjardinament del carrer Sant Josep de Cottolengo, entre el carrer Antequera i el Passatge
Sagrada Família

(*) Proposta activada permanentment
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Núm.
proposta

PENDENTS D'ACTIVAR

15

5.2-6

Tractament del camí d'accés des de Riu de la Plata i Ferrant utilitzant materials i fent intervencions poc invasives i
respectuoses amb el caràcter de la part forestal i dels entorns

16

5.3-7

Mitigació de l'impacte dels edificis situats als límits

17

5.3-8

Millora de la Plaça de la Mitja Lluna

18

5.4-12

Projecte executiu de Reurbanització del Carrer Baixada de la Glòria

19

5.4-14

Projecte de reurbanitzacíó del carrer Tirso

20

5.4-16

Projecte de reurbanització del carrer Olot

21

5.4-17

Projecte d'obertura del carrer d'Arnold Schnberg fins al carrer Repartidor

22

5.5-18

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

23

5.5-19

Nova connexió des del carrer Marianao

24

5.5-20

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

25

5.5-22

Millora de la qualitat dels itineraris veïnals que connecten els barris limítrofs (dins del parc i a l'entorn immediat)

26

5.5-26

Projecte de reurbanització de les escales del carrer Haití

27

5.5-27

Instal·lació de baranes o agafadors als carrers amb pendents elevats a l'entorn del Park Güell

28

5.5-28

Instal·lació de bancs i cadires als carrers de l'entorn del Park Güell

29

5.5-29

Projecte Ascensor al carrer Mossén Batlle

30

5.5-30

Obra Ascensor al carrer Mossén Batlle

31

5.6-31

Escales entre el Club Natació Catalunya i el Carmel

32

5.6-32

Zones d'estada a la zona forestal
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Actuacions 2018-2019
Indicadors d'activitat

6. Accés a la Zona Regulada
Núm.
proposta
1

6.1

ACTIVADA
Enfortir i optimitzar el sistema Gaudir Més (*)

Operador
B:SM

Memòria 2018 - 2019
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Actuacions 2018-2019
Indicadors d'activitat

7. Àmbit Cultura
Núm.
proposta

FINALITZADES / EN FUNCIONAMENT

Operador

1

7.2-5

Creació d’una oferta cultural àmplia i variada (nenes, famílies, gent gran, adults, dones..)
tant dins com fora del parc (*)

ICUB

2

7.2-6

Crear més recorreguts temàtics amb durada de temps variable i que ofereixin diferents
camins i interpretacions del parc (*)

ICUB

3

7.2-7

Agenda d’activitats que ofereixen formes contemporànies de viure el parc i els barris (*)

ICUB

4

7.2-12

Permetre que els itineraris culturals del barri incloguin la zona regulada (*)

5

7.3-14

Mantenir la Casa del Guarda com espai d’exposició del discurs museogràfic del parc (*)

6

7.2-9

Incorporació de les iniciatives culturals i artístiques existents als barris dins del Park Güell (*)

7

7.2-10

Promoció d'activitats culturals pel veïnat a través de canal de comunicació dles barris
limítrofs i en català (*)

8

7.2-11

Donar suport a les activitats i iniciatives culturals existents al barri i amb la regulació dels
músics del parc, enfocades a promoure la cultura catalana (*)

9

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 (*)

10

7.3-18

Promoure l'ús de l'aplicació "Park Güell Barcelona" com a audioguía (*)

B:SM

11

7.4-19

Promoció d’estudis i exposicions sobre la memòria històrica i oral referent al Park Güell (*)

ICUB

12

7.4-20

Catàleg d’elements i de la història del parc

B:SM

13

7.4-21

Catàleg d’espècies vegetals

B:SM

14

7.4-23

Programa de recerca continu relatiu als aspectes de significació històrica i coneixement
del medi natural del parc (*)

SCEA

(*) Proposta activada permanentment

Districtes
ICUB
Secretaria Tècnica
ICUB
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Núm.
proposta

ACTIVAT

15

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, cultural

16

7.1-2

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

ICUB

17

7.1-3

Un discurs museogràfic per a diferents perfils de visitants: bàsic, no especialitzat i
especialitzat (*)

ICUB

18

7.3-15

Dotar de més recursos a la Casa del Guarda (*)

ICUB

Núm.
proposta

Operador

PENDENTS D'ACTIVAR

19

7.1-4

Reivindicar al Park Güell l'ús ciutadà del terme Museu: àgora pública, laboratori urbà i espai d'innovació cultural

20

7.3-13

Crear un nou centre d'interpretació

21

7.3-16

Recuperar els pavellons d'entrada i les coves per a ús públic

22

7.4-22

Calàleg de la fauna
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Indicadors d'activitat

8. Àmbit Socioeconòmic
Núm.
proposta

FINALITZADES

Operador

1

8.1-2

Millorar la regulació per facilitar l'acció inspectora (*)

Districte Gràcia

2

8.1-3

Regular permisos per a comerços enfocats al turisme als barris limítrofs (*)

Districte Gràcia

3

8.1-5

Incrementar les inspeccions contra els pisos turístics il·legals a l'inici d ela temporada alta
als voltants del Park Güell (*)

4

8.3-8

Promoció de plans d’ocupació per part dels organismes del parc: Parcs i Jardins i B:SM (*)

Parcs i Jardins

5

8.3-9

Programes d’inserció laboral temporal per a manteniment i jardineria del parc (*)

Parcs i Jardins

6

8.4-12

Pla d’autoprotecció (*)

7

Nou 2018

B:SM i Parcs i Jardins

Valoració Patrimonial (*)

Núm.
proposta

B:SM

EN EXECUCIÓ / REDACCIÓ

Operador

8

8.3-7

Mediació amb els grups de manters i artistes per conèixer la situació i arribar a solucions
conjuntes

ICUB

9

8.4-10

Reforç de la seguretat i instal·lacions de sensors

B:SM

10

8.4-11

Motorització de la porta del Carmel

B:SM

11

8.4-14

Augmentar la presència d’agents cívics a la zona amb més presència de patrimoni i
ordenació del trànsit

B:SM

12

8.4-15

Estudiar la possibilitat de col·locació de càmeres de vídeo vigilància per protecció del
patrimoni i ordenació del trànsit

B:SM

13

Nou 2019

Redacció del projecte executiu d’antenes wifi

B:SM

(*) Proposta activada permanentment

Memòria 2018 - 2019
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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 bus llançadora

15

8.1-4

Crear un Pla de desenvolupament econòmic per al Districte de Gràcia.

16

8.1-6

Fer un seguiments de l'evolució del mercat immobiliari d'acord amb els canvis previstos a la zona per detectar el
més aviat possible processos de gentrificació

17

8.4-13

Reforçar el personal de seguretat després de l'horari de funcionament del parc

18

8.4-16

Campanyes de comunicació amb l'objectiu d'informar el visitant dels efectes de la compra d'objectes falsificats

95

96

03.3

Actuacions 2018-2019
Pla de comunicació 2018 – 2019

Pla de comunicació 2018 – 2019
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Codi

2.1-1

Proposta

Operador

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 millorar la
comunicació entre el parc i la ciutadania: agenda d’activitats,
fòrum, blog d’esdeveniments, etc.

El web es remodela i presenta un canvi d’enfoc en la
comunicació del Park. L’objectiu de comunicació global era
superar la visió del Park Güell com un espai per al turista,
oferint informació sobre els seus usos ciutadans: les diferents
zones d’estada, la riquesa en biodiversitat, la seva programació
d’activitats i oci, etc.
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Actuacions 2018-2019
Pla de comunicació 2018 – 2019

Codi

Proposta

2.1-7

Manteniment de les campanyes de comunicació sobre la
necessitat de comprar entrades per accedir al parc

2.3-14

Gestió de la venda d’entrades a grups de manera que ocupin les
franges amb menys demanda

Operador

El parc és un espai d’accés gratuït i lliure per a tothom,
excepte la zona regulada, on s’hi ha d’accedir adquirint una
entrada o mitjançant el programa Gaudir+.
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Codi

2.1-7

Nova campanya
publicitària amb
l’objectiu principal de:

Proposta

Operador

Manteniment de les campanyes de comunicació
sobre la necessitat de comprar entrades per
accedir al parc

Tornar a posar en valor el Park Güell com un
dels grans parcs i pulmons verds de la ciutat,
obert i gratuït per a tothom.

Concepte de
campanya

“Un parc per gaudir sempre que vulguis”

Públics i
missatges clau

Ciutadania (veïnat, amics del Park, usuaris Gaudir +)
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Edició del
llibre:

‘El Park Güell i els seus orígens,
1894-1926’ per Mireia Freixa i Mar
Leniz. Desembre 2019
Monogràfic que revela material documental inèdit sobre el
Park Güell. Les seves autores fan un seguiment detallat de la
construcció del projecte i l’aborden des del punt de vista registral
i administratiu, repassen els patrons d’urbanització i mostren el
procés que va portar del projecte residencial inicial a un espai
vinculat a la vida de Güell i Gaudí, per convertir-se, finalment, en un
parc públic.
Aquest nou llibre ha estat finançat ingressos generats per les
entrades d’accés al recinte i editat pel Museu d’Història (MUHBA),
l’Institut de Cultura (ICUB) i l’Ajuntament de Barcelona, recau en
el fet que és fruit d’una acurada recerca de les fonts originals que
revela dades fins ara desconegudes.

Operador
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Butlletí
mensual
Park Güell

Un dels compromisos que ha anat prenent forma al llarg de les sessions de Treball amb entitats,
veïns i Ajuntament de Barcelona és la d’enfortir els lligams entre el Park i ciutadania, retornar l’ús
social i inserir-los en la dinàmica de tot allò que succeeix. Seguint aquesta línia, des de la Secretaria
Tècnica es va traslladar el compromís de mantenir un canal de comunicació directe a banda de les
sessions de treball. El butlletí mensual pretén ser aquest mitjà des d’on es fa arribar un extracte de
cada àmbit (espai verd i biodiversitat, projectes i obres, patrimoni, cultura, governança, etc.) del
que ha succeït, s’ha treballat o es pretén impulsar al Park Güell.

Periodicitat:

Mensual

Data primera edició:

Núm. d’edicions 2018-2019:

1 d’octubre del 2018

14 butlletins

Núm. 8 l maig 2019
Núm. 4 l gener 2019

Núm. 5 l febrer 2019

Obrim el calendari de sessions dels Grups de Treball del Park Güell
2019. Aquest mes de febrer es reprenen les sessions dels grups específics de

Constitució del Grup de Treball de Patrimoni i Cultura del Park Güell
2019. El passat 20 de febrer va tenir lloc a la Casa Pere Jaqués la constitució del

treball. Mobilitat i Patrimoni i Cultura seran els prioritaris, on es durà a terme el
seguiment de les línies d’actuació treballades durant els darrers mesos a l’àmbit
de mobilitat, i la presentació del programa d’activitats culturals que s’han
organitzat per aquest any.

tercer grup de treball que contempla la Mesura de Govern amb l’objectiu de fer
difusió, millorar i fomentar els programes de cultura al parc. A més de presentar la
programació d’aquest 2019, es va fer un retorn de l’agenda cultural del passat any
2018.

Ja es pot gaudir de la zona de Jocs infantils, ubicada a la zona de l'accés
lateral del carrer Olot, que des del mes de maig del passat any restava tancada per
procedir a la seva rehabilitació, centrada principalment en la substitució dels
elements de fusta, el disseny d’un nou perímetre pels jocs, i el canvi de la totalitat
del seu paviment.

Les Obres de condicionament de l'espai Passeig Turull 14 de Gràcia i les
relatives al projecte d'adaptació del projecte executiu d'arranjament de l'espai
lliure situat al carrer Alguer 33-35 al barri del Carmel al Districte d'HortaGuinardó es troben en licitació. L’obertura de pliques està prevista pel proper 6
de març.

Resten enllestides les obres d'adequació dels entorns de la font de Sant
Salvador. Enclavada al recinte del Park Güell, entrant pel carrer Torrent del
Remei, la reforma s’ha centrat principalment en l’arranjament del sortidor,
l’enrajolament d’escales i espais de descans, i la repintada d’un espai que estava
fortament deteriorat. Les obres s’han finançat amb el retorn de la taxa turística del
Park Güell.

El Park Güell ja disposa del seu Pla d’Autoprotecció (PAU). Són la llei
4/1997, el RD 393/2007 i el decret 30/2015 els articles i normes que emmarquen
aquest document, que pretén donar resposta a qualsevol situació d’emergència o
risc greu col·lectiu. S’han preparat als mitjans humans i tècnics per a fer front a les
emergències que poguessin esdevenir en el Park Güell, convertint-lo en el primer
parc de la ciutat que disposa del seu propi PAU.

El 30 de gener, per celebrar el dia Escolar de la No-Violència i de la Pau,
l’escola Baldiri i Reixac ha organitzat 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 comprometent-se com a
defensors de la pau i l’enteniment entre persones.

Finalitza el Nadal al Park Güell. El passat 7 de gener es va posar el punt i
final a la campanya de Nadal organitzada per aquest any al parc. Molts han sigut
els desitjos d’alumnes de les escoles i visitants que han guarnit els cinc ficus
benjamina al llarg del Passeig de les Palmeres. El Park també ha tingut el seu
propi calendari d’advent a la xarxa social Instagram, mostrant-nos cada dia
diferents racons del patrimoni arquitectònic i natural.

A partir del proper 1 d’abril començarà el servei del bus llançadora directa que
connectarà la parada de metro d’Alfons X (L4) amb el Park Güell. El servei estarà
inclòs en el preu de l’entrada i funcionarà de forma ininterrompuda i els veïns i les
veïnes que disposin de targeta d’accés al Park Güell, així com els membres del
registre Gaudir Més podran utilitzar aquest nou bus.

Inici de floracions: el parc dona la benvinguda a primavera. L’àmbit del
verd pren protagonisme aquests mesos amb les primeres floracions. Al Pg. de les
Palmeres, així com a la Casa Tries ja es poden divisar les mimoses (acacia
dealbata). Sota les Tres Creus destaquen les flors blanques dels ametllers (prunus
dulcis). I els colors grocs i liles també són presents per tot el parc amb les
margarides grogues (euryops pectinatus) i els lliris blaus (iris germànica). Als Jardins
d'Àustria s’ha realitzat la reposició de 25 coronilla valentina glauca a l’hora que
s’han portat a terme la renovació de terres.

El model de gestió del Park Güell formarà part del projecte RIGHTS UP
lidera’t pel sociòleg Alexander Araya, de la Universitat de Ca 'Foscari de Venècia.
L’objectiu principal d’aquest estudi és posar de manifest la necessitat de repensar
el turisme global i els seus efectes, sobretot des d'una perspectiva lligada a
l’àmbit de la governança i la ciutadania. Més informació sobre aquesta
investigació al web: RIGHS UP
Continuen les obres de millora del Patrimoni Arquitectònic. La restauració de
la cara exterior del banc de la Plaça de la Natura i de les baranes del viaducte del
mig segueixen en curs. La finalització d’aquestes dues actuacions està prevista
per la propera primavera del 2020.
Per una banda s’està procedint a la substitució de les peces de vidre i ceràmica
del trencadís que cobreix el banc de la plaça. L’equip restaurador ha de realitzar
constantment assajos pintant sobre les mostres de rajoles i així decidir el
procediment i el material a utilitzar sobre el banc. Paral·lelament a aquesta
actuació s’està procedint al reforç estructural de les baranes del viaducte central
del parc amb la col·locació de pedra natural. En aquests moments la constructora
encarregada està realitzant el replanteig amb cordill d’eixos d’una part de la
barana del viaducte.

Inici poda i revisió de les Phoenix canariensis. Com ja es porta fent
periòdicament, durant deu dies, l’equip de Parcs i Jardins comença a retirar les
fulles seques que es troben en totes les palmeres del parc tal d’evitar que acabin
caient. També s’aprofita aquesta intervenció per realitzar les corresponents
revisions fitosanitàries i comprovar si existeix amenaça de plagues que puguin
afectar a l’arbre
Elaboració d’un nou catàleg d’espècies vegetals que podem trobar al Park
Güell. Les més de 17 hectàrees de zones verdes d’accés lliure tenen uns valors
naturals que fan molt atractiva la visita i els itineraris. Amb l’objectiu de continuar
enriquint l’Atles de la Biodiversitat de Barcelona, el parc està elaborant un nou
catàleg d’espècies vegetals que es poden trobar durant la visita, així com les
floracions que guarneixen el recorregut durant les diferent èpoques de l’any.

Nit dels Museus 2019. El passat 18 de maig, tant la Casa del Guarda com el
recinte monumental del Park Güell, van estar oberts fins la matinada. Aquest any,
com a novetat, un conjunt de llums es van situar de manera estratègica al llarg de
l'escalinata fins arribar a la Sala Hipòstila oferint als visitants una visió particular i
molt especial de l’obra de Gaudí.
48h Open House. La programació de la Setmana de l’Arquitectura incloïa la
possibilitat de gaudir d’una visita guiada per l’interior de la cisterna de la Sala
Hipòstila i observar el disseny de l’interessant projecte d’enginyeria i investigació
sobre l’aigua. La idea era recollir i emmagatzemar les aigües provinents del Turó
del Carmel a la cisterna. Aquest sistema es rematava amb l’escultura del Drac de
l’escalinata d’accés que tenia la funció de sobreeixidor del dipòsit.

Núm. 6 l març 2019
El passat 23 de març, el Park Güell va rebre la visita del director del Centre
Internacional de Turisme Responsable (WTM), Mr. Harold Goodwin, catedràtic
de la Universitat Metropolitana de Leeds i reconegut impulsor del concepte de
Turisme Responsable. La visita va estar motivada per l’interès en el model de
governança del parc, el retorn social dels ingressos turístics obtinguts de les
visites a la zona regulada, i en com canviar la imatge de consum turístic que
projecten aquest tipus d’espais a nivell internacional. (veure més)

Inaugurat el nou servei del bus llançadora directa que connecta la parada
de metro d’Alfons X (L4) amb el Park Güell amb una durada del trajecte d’uns set
minuts. Durant el primer dia 2.627 persones van utilitzar el servei, un 25% dels
quals van fer ús amb l’entrada que prèviament havien comprat online. Es preveu
la convocatòria del Grup de Treball de Mobilitat durant el mes de maig per fer un
retorn i seguiment del funcionament d’aquest nou servei que pretén
descongestionar altres mitjans de transport.
Nou web + nova campanya de venda d’entrades online. La nova pàgina
web amplia els continguts disponibles perquè els ciutadans redescobreixin la
riquesa del patrimoni i els seus espais. El web també disposa d’un nou enllaç
d’informació als visitants i de compra d’entrades. (veure més)
Llançament nova campanya de comunicació. Coincidint amb la
presentació del nou web, el parc també estrena campanya de comunicació sota el
lema “Un parc per gaudir”. Campanya dirigida al conjunt de la ciutadania per a
tornar a posar en valor el Park Güell com un dels espais verds més importants de
Barcelona, obert i gratuït per a tothom i a l’hora recuperar el parc en el seu
imaginari com a espai de lleure, d’estada i de descoberta del patrimoni natural.

Finalització restauració mur de les llàgrimes. Durant 4 mesos, Patrimoni
Arquitectònic ha estat treballant en el reforç del mur de contenció de terres que
havia anat cedint darrerament. La rehabilitació s’ha centrat en el desmuntatge de
tot el tram afectat, reforç del terreny amb pilots de formigó, lligat superior amb
biga de formigó, i aixecament del mur amb les mateixes pedres extretes, d’acord
amb la secció original.

El Jardí d’Àustria renova un dels seus parterres. Plantes aromàtiques i
perennes que rebroten passat l’hivern són les que es poden trobar a l’emblemàtic
Jardí d’Àustria. Aquest any, amb l’arribada de la primavera, s’ha renovat un dels
seus parterres amb la plantació de Gaura lindheimeri (tons blancs i rosacis),
Salvia officinalis (color lilà), Hemerocallis flava (lliris grocs) i Lavandula dentata
(lavanda).
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2018
El Periódico

La Vanguardia

Metrópoli abierta

Esquire

13.01.2018

Rodrigo Arroyo: "Los búnkeres del Carmel serán de pago"

08.03.2018

Manuel Cárdenas: "El 'trencadís' es paciencia, buen gusto y constància

17.06.2018

La nueva ruta del bus 24 no esquiva al turista

27.07.2018

Nuevas tasas para grabar el uso turístico del espacio público

26.08.2018

Vuelven las obras al Park Güell

04.10.2018

Un bus llançadora connectarà la plaça d'Alfons X amb el parc Güell

03.12.2018

Barcelona suprime paradas de autobús para evitar secuestro turístico

22.01.2018

Uno de los accesos al Park Güell, afectado cuatro meses por obras de mejora

23.02.2018

Barcelona amplía las zonas de prohibición de las tiendas de ‘souvenirs’

22.07.2018

Barcelona: Se amplía la prohibición de abrir más tiendas de artículos de
recuerdos

08.08.2018

El Park Güell reabre el acceso por la Bajada de la Glòria

30.12.2018

Aumentan un 4,5% los turistas que visitan Barcelona hasta novembre

19.03.2018

'Diálogos de Barcelona'. La convivencia vecinal en Gràcia

02.04.2018

Park Güell, el paraíso de los souvenirs

06.06.2018

El 24 subirá a El Carmel, pero morirá en plaza Catalunya

21.06.2018

Manifestación ciudadana contra el nuevo recorrido del bus 24

25.07.2018

Park Güell. Cómo llegar al Park Güell, horarios y tarifes

23.04.2018

El Parque Güell y la Plaza Mayor de Madrid, entre los lugares más
fotografiados del mundo
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27.01.2018

L’entorn del Park Güell s’endreça per afavorir l’entrada des de 		
Baixada de la Glòria

16.02.2018

El Park Güell supera els tres milions de visitants de pagament per primer cop

19.05.2018

Les guies del Park Güell ja veten fer fotos al Baldiri Reixac

21.06.2018

Cicle de jazz al Park Güell de la mà del Museu d’Història

22.06.2018

El Park Güell ja recapta 16,1 milions d’euros en entrades i dedica 2,5 milions
a reinversió

29.06.2018

El Park Güell activa una entrada exclusiva per a Gaudir + i el 2019 ja només
vendrà tiquets online

13.07.2018

L’entrada del Park Güell pel carrer Olot es pacificarà prohibint l’accés als taxis

04.10.2018

L’Ajuntament activa una llançadora per reduir el trànsit al Park Güell i
apuja el preu de l’entrada

05.10.2018

El Park Güell estrenarà bus llançadora a l’estiu i estudia set opcions
antitaxi al barri

12.10.2018

Cesca Sancho (AV Park Güell): “L’Ajuntament fa propostes sense els veïns;
ells, que surten del poble”

04.03.2018

El trencadís del Park Güell pierde la piel | Cataluña | EL PAÍS

28.06.2018

Huella dactilar para entrar gratis en el Park Güell | Cataluña | EL PAÍS

28.08.2018

Las obras llegan a la zona noble del Park Güell | Cataluña

05.10.2018

El Ayuntamiento planea un bus especial para turistas en el Park Güell |
Cataluña | EL PAÍS

01.05.2018

¿Y si Barcelona pusiera barreras para limitar el turismo?

31.07.2018

La masificación amenaza a los Patrimonios de la Humanidad

Tu Ciudad

20.07.2018

Barcelona amplía la prohibición de abrir nuevas tiendas de 'souvenirs' en
Sagrada Família, Camp Nou, Park Güell, Sant Antoni y Casa Vicens

Betevé

27.07.2018

Nuevas tasas para grabar el uso turístico del espacio público

Crónica Vida

13.09.2018

Estos son los mejores parques de Barcelona

Ara.cat

04.10.2018

L'entrada al Park Güell puja fins als 10 euros perquè inclourà el bitllet d'una
llançadora que sortirà de la plaça Alfons X

Europa Press

03.11.2018

Un estudio destaca que los turistas valoran más en Internet el patrimonio
cultural de Barcelona

El País Catalunya

ED Economia
Digital-Cerodosbe
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2019
Europa Press

El Periódico

La Vanguardia

Metrópoli abierta

09.01.2019

La Síndica de Barcelona reclama menos buses turísticos en la calle Praga

24.04.2019

Barcelona destina la recaudación del Park Güell a su reforma y conservación

01.02.2019

Liberada una paloma mutilada y teñida usada como reclamo Park Güell

30.10.2019

BCN expedienta a 30 tiendas por venta irregular de souvenirs en el Park Güell
y la Casa Vicens

24.02.2019

Un bus lanzadera facilitará la llegada al Park Güell

24.03.2019

Recuperada una de las primeras obras de Gaudí

21.04.2019

El mito caído de la cultura, por Miquel Molina

24.04.2019

El Park Güell ya luce la restaurada plaza de la Natura

24.04.2019

Finalizan la impermeabilización de la plaza de la Natura del Park Güell

21.05.2019

La CUP empapela y 'precinta' parada de bus lanzadera que lleva al Park Güell

24.02.2019

Un bus lanzadera conectará la plaza Alfons X con el Park Güell

25.04.2019

Restauran la Plaza de la Natura del Park Güell

27.07.2019

Guerras a los autobuses y autocares turísticos en Barcelona

31.08.2019

Limitan la masificación de vehículos en los alrededores del Park Güell
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24.02.2019

L'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un autobús llançadora al Park
Güell divendres vinent

24.04.2019

Barcelona destina la recaptació del Park Güell a la seva reforma i conservació

24.02.2019

L'entrada al Park Güell puja fins als 10 euros perquè inclourà el bitllet d'una
llançadora que sortirà de la plaça Alfons X

23.08.2019

La llançadora del Park Güell punxa

Traveler

10.03.2019

Estos son los 10 mejores parques urbanos de España

El País Catalunya

25.03.2019

Barcelona destina la recaudación del Park Güell a su reforma y conservación

13.05.2019

Huella dactilar para entrar gratis en el Park Güell

29.03.2019

Primer día de servicio del bus lanzadera de Alfons X al Park Güell

24.04.2019

Barcelona destina 1,2 millones de la recaudación del Park Güell a su reforma y
conservación

01.04.2019

El bus llançadora al Parc Güell es posa en marxa

03.04.2019

Entrevista: Eloi Badia, regidor de Gràcia

21.05.2019

La CUP empapera i precinta el bus llançadora del Parc Güell per a turistes

23.05.2019

Veïns del Parc Güell creuen que el pla per revifar el comerç arriba tard

11.07.2019

La pacificació de l’entrada principal del Parc Güell haurà d’esperar al 2020

19.07.2019

La naturalització del Parc Güell s’estén a altres espais verds

26.08.2019

La llançadora del Parc Güell no resolt la saturació als busos de la zona

31.08.2019

Música als parcs tanca edició amb 14.200 visitants

31.08.2019

La falta de senyals per arribar al Parc Güell desorienta als turistes

09.09.2019

Es pacifiquen els entorns del Parc Güell al barri de la Salut

30.10.2019

El govern municipal suspèn una roda de premsa al Parc Güell pel període
electoral

Ara.cat

20 Minutos

Betevé
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2019
Tarragona Digital

15.04.2019

El Gaudí Centre de Reus estrena 'El Park Güell Gaudí'

Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals

24.04.2019

La Plaça de la Natura del Park Güell torna a estar oberta al públic després de la
restauració

09.05.2019

Foto amb els candidats amb representació a les capitals catalanes Telenotícies comarques

Barcelona Digital

24.04.2019

Barcelona destina 1,2 millones de la recaudación del Park Güell a su reforma y
conservación

Spanje Vandaag

25.04.2019

Centrale plein en zitbank van Park Güell in Barcelona gerestaureerd –
SpanjeVandaag

Barcelona al Día

24.04.2019

Finalizan las obres de reforma de la Plaza de la Natura del Park Güell

Vilaweb

24.04.2019

La Plaça de la Natura del Park Güell torna a estar oberta al públic a després de
la restauració

Línia Gràcia

13.05.2019

La plaça de la Natura del Park Güell ja llueix la restauració

30.05.2019

La fira d’artesans del Park Güell torna el pròxim 1 de juny

26.09.2019

L’entorn del Park Güell amb menys trànsit

21.05.2019

La CUP empapera i precinta una parada de l’autobús llançadora al Park Güell

Catalunya Diari
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24.05.2019

La fira d’artesans del Park Güell desencalla el desacord amb el districte i
arrencarà l’1 de juny

12.07.2019

Un estudi compara el Park Güell, Amsterdam i Venècia per entendre la
turismofòbia

12.07.2019

Araya “Cal un equilibri perquè tothom pugui gaudir del parc i reconnectar-lo
a la ciutadania”

12.07.2019

Un estudi compara el Park Güell, Amsterdam i Venècia per entendre la
turismofòbia

11.10.2019

El Park Güell tanca l’accés a les Tres Creus i hi posarà agents cívics al desembre
per impedir el pas

08.07.2019

Barcelona en moviment. 1 cicle de cinema al Park Güell

Time out

19.07.2019

Noches de cine en el Park Güell: A tiro limpio

Crónica Global

27.07.2019

SOS contra los autobusos turísticos del park Güell

El Món

23.08.2019

La reubicació dels busos turístics del Park Güell obre un nou conflicte veïnal

30.08.2019

L’ entrada principal al Park Güell, sense taxis a partir de la setmana vinent

30.10.2019

L'Ajuntament multa 30 botigues més per saltar-se les normes de la venda de
souvenirs

Acadèmia del
cinema.cat

108
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Consell Gaudí

Actuacions 2018-2019
Pla de comunicació 2018 – 2019

El Consell és l'òrgan constituït per al foment i la difusió de l’obra de Gaudí. Està format
pels gestors dels edificis de Gaudí, de titularitat pública i privada, entitats i experts
reconeguts en l'obra de l'arquitecte i responsables del govern de la Generalitat.
Entre les seves principals tasques: és el responsable de constituir una xarxa entre les
diferents obres de Gaudí a Catalunya, facilitant el seu estudi, promovent la seva visita i
fomentant la investigació sobre la vida i obra de l'arquitecte.

10 de desembre de 2018

Programa
2018-2019

IV Seminari del Consell Gaudí dedicat
a la recerca i la innovació en la gestió del
Patrimoni Gaudinià. (Organitza Ajuntament
de Mataró)

18 de novembre de 2019
V Seminari GAUDÍ I LA LLUM.
La il·luminació del Patrimoni Gaudinià.
(Organitza Sagrada Família)

Memòria 2018 - 2019
Secretaria Tècnica del Park Güell

Park Güell
guanyador
del World
Responsible
Tourism Awards
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El World Travel Market, la fira internacional anual del sector del turisme, ha reconegut
les pràctiques i iniciatives en la gestió que des del 2013 s’està aplicant al Park Güell i que
poden servir com a exemple per a altres ciutats del món que viuen la problemàtica de la
massificació en els seus entorns patrimonials.

8
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Dades econòmiques
Despesa 2018-2019

Despesa 2018

Despesa 2019

2.399.199,14 €

-

Pla d’Actuacions Park Güell 2015-2018

Despesa 2018

Despesa 2019

Assistències tècniques i DO’s (nous encàrrecs)

2.399.199,14 €

-

Actuacions Park Güell i entorns
Jardins Menéndez Pelayo i C Maignon

Finalitzat

Lot 3. Mirador de la Glòria

Finalitzat

433.984,07 €

-

Lot 4. Drenatge camp de futbol

Finalitzat

61.112,56 €

-

Lot 5. Font de Sant Salvador

Finalitzat

517.978,36 €

66.864,60 €

Lot 6. Camins de la Pressió, Biodiversitat i entorns jocs infantils

Finalitzat

663.623,16 €

184.271,31 €

Lot 7. Impermeabilització i reforç estructural Pl de la Natura

Finalitzat

910.382,20 €

176.898,85 €

Reparació estructural nervis Sala Hipòstila

En execució

144.562,21 €

23.018,63 €

Escomeses serveis higiènics C Olot

En execució

3.511,54 €

46.071,05 €

Finalitzat

215.053,30 €

1.524,60 €

Altres serveis (fotografia, comunicació, PAU)

18.533,64 €

-

Catàlegs arquitectònics i naturals

86.212,50 €

Senyalística

Lot 8. Obres de millora: Font de la Sarva, condicionament de l’accés a
la cisterna, restauració exterior del banc, restauració viaducte de baix,
reforç de baranes i bancs i reparació sostre de la Sala Hipòstila

En execució

749.604,28 €

Motorització porta (DR i DO)

En execució

6.213,35 €

Control arqueològic obres Park Güell

En execució

Millores seguretat recinte Parc

En execució

23.123,10 €
6.352,50 €

Liquidacions i tancaments d’obres

Total despesa 2018

5.607.578,04 €
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Memòria 2018 - 2019
Secretaria Tècnica del Park Güell

Despesa 2019

Pla d’Actuacions Park Güell 2019-2022
Pla Director d’Infraestructures i serveis

En execució

5.069,90 €

Pla Director de Cultura (MUHBA)

En execució

143.652,94 €

Activitats culturals pròpies

En execució

9.401,70 €

Antenes Wi-Fi

En execució

19.758,73 €

Auxiliars agents cívics Barri de la Salut i Tres Creus

En execució

40.642,21 €

Millores parada Bus

En execució

4.485,47 €

Ordenació de la Mobilitat al Park Güell: Barri de la Salut

En execució

8.128,37 €

Finalitzat

18.150,00 €

Actuacions patrimonial i arbolari La Salut-Vallcarca
Assistències tècniques i DO’s BSM (compromès)
Aula Turull (Dte. Gràcia)

22.378,35 €
Finalitzat

462.346,57 €

Jocs infantils de Sant Cugat (Dte. Gràcia)

En execució

4.840,00 €

Escales C Alguer (Dt e. Horta-Guinardó)

Finalitzat

188.056,00 €

Despesa 2019

Actuacions Park Güell i entorns
Redacció de projectes de Districte
Urbanització C Antequera (Dte. Horta-Guinardó)

En execució

11.824,12 €

Gespa artificial i aparcament Club futbol Carmel (H-G)

En execució

13.316,05 €

Arranjament escales C Ceuta i connexió Carmel-Park (H-G)

En execució

750,20 €

Escales mecàniques Baixada de la Glòria (Dte. Gràcia)

En execució

11.956,01 €

Accés Carmel: Jardins de Moragas i Sant Josep de la Muntanya

En execució

18.029,00 €

Redacció Centre Tècnic i Social

En execució

Adequacions infraestructurals i manteniment
Estudi patologies
Estabilització de parcel·les
Redacció de projectes d’espai públic

Rehabilitació Escola Baldiri i Reixac
Secretaria Tècnica

Total despesa 2019

Finalitzat

807.962,81 €
100.000 €

3.151.567,60 €
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