Ecologia Urbana

LA COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió del dia 04-10-2018, adoptà el següent acord:
(20180596) ENCARREGAR a la societat municipal Barcelona de Serveis Municipals
S.A., amb NIF A08765919 en la seva condició de mitjà propi de l’Ajuntament de
Barcelona, les tasques que se’n deriven del desenvolupament de la Mesura de Govern
“Proposta estratègica del Park Güell”, amb subjecció a les condicions que s’estableixen
en les prescripcions generals annexes, que s’aproven per un període de 4 anys de
conformitat amb la seva clàusula vuitena; i PUBLICAR el present acord i les
prescripcions generals que regeixen l’encàrrec en el perfil del contractant.
Aquest acte exhaureix la via administrativa. Contra aquest acte es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent a aquell en que s’hagi publicat l’encàrrec al
perfil de contractant. Alternativament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent a la publicació d’aquest Acord
al perfil de contractant. No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

PRESCRIPCIONS
GENERALS
DE
L’ENCÀRREC
DE
GESTIÓ
PEL
DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA ESTRATÈGICA PER AL PARK GÜELL
Antecedents de l’encàrrec
(1) La Comissió de Govern, en sessió del 13 de febrer de 2013 va acordar encarregar a
Barcelona de Serveis Municipals, S.A. (BSM) la gestió de la zona monumental del
Park Güell als efectes d’assegurar la seva protecció atès el seu interès cultural i l’ús
massiu en horari turístic.
Aquest encàrrec va ser modificat el 20 de maig de 2015 en el sentit de deixar sense
efecte l’abonament anual que efectuava BSM a l’Ajuntament de Barcelona (en
endavant, l’AJUNTAMENT) en funció del nombre de visitants.
En endavant ens referirem a aquest encàrrec com L’ENCÀRREC INICIAL.
(2) En la mateixa sessió del 20 de maig de 2015, la Comissió de Govern va aprovar
l’encàrrec a BSM de les actuacions i execucions d’obres en el Patrimoni
Arquitectònic, Patrimoni Natural i entorns del Park Güell per als exercicis 2015 i 2016
i el nomenament com a responsable del contracte, per l’execució d’aquestes, a
Hàbitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona.
(3) En sessió de la Comissió de Govern del dia 5 de maig de 2016 es va aprovar la
modificació de l’encàrrec descrit en el punt anterior en el sentit de nomenar com a
responsable del contracte a l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, en substitució
d’Habitat Urbà, fixar la durada de l’encàrrec fins el 31 de desembre de 2018 i establir
nou l’import de les actuacions i execucions d‘obres a realitzar.
(4) El 17 de gener de 2018 el Govern municipal va presentar a la Comissió d’ecologia,
urbanisme i mobilitat, com mesura de govern, la Proposta estratègica del Park Güell
(Annex 1), amb l’objecte de reduir l’impacte de la massificació al parc i entorns, el
foment dels usos comunitaris, la renovació de la proposta cultural del parc i la
implantació d’un nou model de governança ad hoc que permeti una millor i més
eficaç coordinació dels diferents actors implicats, facilitant la seva execució,
seguiment i rendició de comptes.
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En endavant ens referirem a la Proposta estratègica del Park Güell, indistintament,
per la seva denominació, o com LA MESURA.
(5) Per desenvolupar l’esmentada mesura de govern, la Gerència d’Ecologia Urbana
està interessada en l’aprovació d’aquest encàrrec, com instrument per la gestió i
coordinació dels diferents ens municipals que intervinguin.
(6) L’aprovació d’aquest encàrrec no afecta a la vigència de L’ENCÀRREC INICIAL que es
mantindrà vigent en la seva redacció modificada per Acord del 20-05-2015.
(7) Si en el futur es considerés idònia la participació d’altre/s ens municipal/s en la gestió
integral del parc, prèvia aprovació de l’òrgan competent, s’adjuntaran les
prescripcions particulars de cada encàrrec com addendes al present document.
Règim jurídic dels encàrrecs de gestió.

(8) D’acord amb l’article 32.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LSCP), els poders adjudicadors podran organitzar-se executant de
manera directa, prestacions pròpies de contractes d’obres, subministres, serveis,
concessió d’obres i concessió de serveis, a canvi d’una compensació tarifaria, a
través d’una altre persona jurídica, ja sigui de dret públic o de dret privat, previ
encàrrec a aquesta, amb subjecció al disposat en aquest article, sempre i quan la
persona jurídica que utilitzin mereixi la qualificació jurídica de mitjà propi personificat
respecte d’ells, de conformitat amb el disposat en els apartats 2, 3 i 4 d’aquest article.
(9) Barcelona de Serveis Municipals S.A (en endavant BSM), té la naturalesa de societat
mercantil amb capital íntegrament de
l’Ajuntament, essent la seva finalitat
centralitzar i racionalitzar la realització de les activitats municipals relacionades a
l’article 1 dels seus estatuts, que podrà desenvolupar directament o mitjançant la
seva participació en altres societats o entitats.
(10) Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A (en endavant BIMSA) té naturalesa de
societat privada municipal de l’Ajuntament, essent el seu objecte social l’execució
d’actuacions urbanístiques, d’infraestructura i de dotació i concessió de serveis,
inclosa l’edificació, que li siguin encomanades, directa o indirectament, per
administracions públiques, en el terme municipal de Barcelona.
(11) L’Institut Municipal d’Urbanisme (en endavant IMU) és una entitat pública empresarial
de caràcter local creada per l’Ajuntament, amb personalitat jurídica pública i patrimoni
independent, per al compliment de les finalitats i funcions que li atribueixen els seus
estatuts, relacionades amb la gestió i execució d’actuacions urbanístiques.
Objecte i Finalitat

(12) Aquest encàrrec es formula amb l’objecte d’establir les tasques que BSM, en tant que
mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona, ha d’executar pel desenvolupament de la
mesura de govern de 17 de gener de 2018, Proposta estratègica del Park Güell.
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Condicions d’execució de l’encàrrec de gestió

(13) BSM executarà les tasques de L’ENCÀRREC INICIAL, que no formen part del present
encàrrec, i es regiran pel que disposen les seves prescripcions generals.
(14) A més de l’assenyalat al punt anterior, L’AJUNTAMENT encarrega a BSM la gestió de:
•
•
•
•
•
•

Actuacions de millora de serveis i infraestructura vinculades a L’ENCÀRREC INICIAL
Actuacions de millora i control del accessos, la seguretat i mobilitat a l’àmbit de la
concessió i del perímetre protegit com a BCIN.
Actuacions vinculades a la reducció de l’impacte de la massificació, la regulació
de fluxos i control d’entrades.
Actuacions vinculades a l’enfortiment i optimització del sistema Gaudir Més
Barcelona.
Actuacions vinculades a la millora de l’oferta cultural i del discurs museogràfic
integral.
Actuacions vinculades a la coordinació i reforç de la seguretat i de la regulació de
la venda ambulant i els artistes al Park.

(15) BSM formarà part del grup d’impuls i seguiment, i de la Comissió Tècnica Executiva
de LA MESURA.
(16) La gestió i contractació de la redacció de projectes i de l’execució d’obres, així com la
supervisió de l’execució d’aquests contractes fins a la seva finalització, en relació a
actuacions assenyalades a l’Annex 2, serà duta a terme per BIMSA, finançada
d’acord amb les prescripcions establertes a la clàusula setena.
(17) L’execució de cadascun dels treballs es portarà a terme mitjançant l’aprovació dels
corresponents projectes per part de l’òrgan competent.
(18) El responsable municipal de l’encàrrec podrà decidir que, per raons d’especialitat i/o
eficiència, alguns dels projectes relacionats a l’Annex 2 s’executin per tercers, prèvia
tramitació del corresponent expedient i de conformitat amb el disposat a la clàusula
onzena. Així mateix, el responsable de l’encàrrec validarà les factures de les obres
executades per tal que BSM procedeixi al seu pagament.
(19) La gestió integral de la Secretaria Tècnica del Park Güell, òrgan de gestió contemplat
a LA MESURA per exercir les tasques de secretaria del Grup d’Impuls i Seguiment del
Park Güell, dels grups de treball i de la comissió tècnica executiva, serà duta a terme
per l’ IMU, d’acord amb el que disposa l’annex 3.
(20) Caldrà abonar a l’IMU el cost dels treballs de la secretaria tècnica prèvia presentació
de la justificació documental de les despeses corresponents, amb un import en
concepte d’honoraris de 100.000 euros/ anuals.
Responsable municipal de l’encàrrec
(21) L’AJUNTAMENT, com a titular del parc, portarà a terme la supervisió de l’execució de
l’encàrrec i a tal efecte nomena com a representant a la Gerència Adjunta de Medi
Ambient i Serveis Urbans adscrita a la Gerència d’Ecologia Urbana, que actuarà
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com a responsable municipal, sens perjudici dels òrgans de gestió previstos a LA
MESURA.
(22) El responsable municipal de l’encàrrec vetllarà pel compliment de les decisions de
L’AJUNTAMENT, indicant, si s'escau, les actuacions o prestacions necessàries en
cada moment, adoptant decisions, dictant instruccions i determinant les necessitats
a contractar, el seu cost i abast de cada actuació.
Mitjans necessaris per executar l’encàrrec
(23) D’acord amb l’assenyalat per l’article 32.2 de la LCSP, BSM disposa dels mitjans
personals i materials apropiats per a la realització dels encàrrecs, d’acord amb el
seu objecte social.
Finançament de l’activitat encarregada:
(24) El desenvolupament de la Proposta estratègica del Park Güell, objecte d’aquest
encàrrec, es finançarà amb els ingressos obtinguts per BSM en l’execució de
L’ENCÀRREC INICIAL, fins a un màxim de 14.476.440 euros, dels quals es destinaran
4.276.140,00 milions d’euros durant l’exercici 2019.
(25) L’aprovació d’aquest encàrrec no comporta l’aprovació de compromís de despesa
per L’AJUNTAMENT.
(26) Sense perjudici de l’assenyalat en els punts anteriors, d’acord amb el previst per
l’article 32.2.a) de la LCSP, L’AJUNTAMENT compensarà a BSM per tal que els seus
ingressos s’ajustin als costos reals d’execució de l’encàrrec, i a aquest efecte:
a) Es remetrà anualment al responsable municipal de l’encàrrec, el seu compte
d’explotació, en el que es faran constar els ingressos i despeses de la seva
activitat.
b) S’efectuaran les operacions pressupostàries i comptables que resultin escaients,
durant la vigència de l’encàrrec i a la seva extinció, en el marc del que disposa la
normativa vigent d’aplicació i les disposicions municipals en la matèria, per tal
d’ajustar els ingressos d’explotació a les despeses reals suportades per aquests.

(27) Per tal de portar a terme un correcte seguiment de l’execució de l’encàrrec i garantir
el compliment de les finalitats per les quals fora formulat, cadascun dels ens
responsables de les actuacions remetrà anualment al responsable municipal de
l’encàrrec, un pla de treball amb la descripció de les actuacions portades a terme, el
marc financer i el calendari d’execució.
Durada de l’encàrrec
(28) La vigència d’aquest encàrrec serà de quatre (4) anys a comptar des de l’endemà
de la seva aprovació.
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Comissió de seguiment
(29)

Es constituirà una comissió integrada pels membres nomenats per les respectives
gerències de l’Ajuntament, BSM, BIMSA i l’IMU, que es reunirà un cop l’any i tindrà
com a funció fer el seguiment de les tasques objecte de l’encàrrec així com fer les
propostes oportunes als efectes de la seva interpretació i de les modificacions que
es puguin introduir d’acord amb l’establert a la clàusula desena del present
encàrrec.

Modificació i extinció de l’encàrrec
(30) L’AJUNTAMENT podrà introduir modificacions en l’encàrrec durant la seva vigència,
prèvia tramitació de l’expedient oportú.
(31) Les modificacions que es puguin requerir hauran de ser aprovades per l’òrgan
competent o qui tingui delegada aquesta atribució en el moment que resulti
necessària la modificació.
(32) Així mateix, l’Ajuntament podrà portar a terme modificacions en les actuacions
previstes a l’annex 2 si es considerés necessari per l’efectiva execució de La
Mesura. Aquestes modificacions seran aprovades pel responsable municipal de
l’encàrrec. Tanmateix, donat que l’encàrrec té una vigència de quatre anys, la
previsió de les actuacions es revisarà en la meitat del període.
(33) Anualment s’elevarà informe a la Comissió de Govern fent constar les actuacions
portades a terme i les accions implementades per l’execució de La Mesura.
(34) L’encàrrec s’extingirà en el cas que concorri alguna de les següents circumstàncies:
a) Revocació de l’encàrrec acordada per l’òrgan municipal competent.
b) Finalització del termini de vigència establert
c) Les causes generals establertes en dret.
Contractació
(35) Els negocis jurídics que es celebrin amb tercers, en el marc del present encàrrec,
restaran sotmesos al que disposa la LCSP o norma que la substitueixi, en els
termes assenyalats per l’article 32.7 LCSP.
Recursos i Publicitat
(36) No essent possible fixar l’import de l’encàrrec, ateses les seves característiques, i
en atenció a la seva durada, aquest és susceptible de recurs especial en matèria de
contractació, de conformitat amb l’assenyalat per l’article 44.1 de la LCSP.
(37) Aquest encàrrec es publicarà al perfil del contractant, d’acord amb el previst per
l’article 63.6 de la LCSP.
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Encarregat del tractament de dades de caràcter personal
(38) Aquest encàrrec no comporta tractament de dades de caràcter personal, en tant
que el seu objecte és la gestió de les inversions i obres de millora del parc, i la
coordinació dels diferents operadors municipals.
(39) Si en el decurs dels treballs algun dels ens responsables de les actuacions hagués
d’efectuar un tractament de dades de caràcter personal, ho posarà en coneixement
del responsable de l’encàrrec a fi de formalitzar la seva gestió de conformitat amb la
Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i
a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglament general de protecció de dades).
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Mesura de govern.

Proposta Estratègica per al Park Güell
Àrea d’Ecologia Urbana, Urbanisme i Mobilitat
Ajuntament de Barcelona
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1. INTRODUCCIÓ
El Park Güell és un dels grans espais verds de la ciutat de Barcelona. Una ciutat densa i compacta on
precisament els parcs grans són més aviat escassos. La virtut del Park Güell és que es fon amb la
muntanya dels Tres Turons, que en un futur esdevindrà el segon gran parc de Barcelona, després de
Montjuïc. Els seus límits són difusos en algunes zones i la naturalitat de la muntanya pelada s’imbrica
amb el fet arquitectònic de Gaudí.
El parc és un espai públic des de fa més de 95 anys. Els ciutadans dels barris que l’envolten i de tota la
ciutat tenen records de les vivències passades i de les que ofereix en l’actualitat l’espai verd, El parc
admetia fer moltes activitats com ara: anar en bicicleta, perdre’s per la zona forestal, jugar a pilota a la
sala hipòstila, assistir a un espectacle de dansa o a les jornades reivindicatives dels anys setanta.
Moltes d’aquestes activitats avui s’han esvaït fruit de la massificació del parc i també de la necessitat de
preservar un patrimoni arquitectònic únic. El Park Güell és una quimera difícil de definir; és un indret
únic i singular que, a banda de ser Patrimoni de la Humanitat, és patrimoni dels ciutadans, i això el fa
poc comparable amb altres espais.
La massificació, el fet iconogràfic i un turisme que visita la ciutat de forma intensiva han comportat una
alienació del parc respecte a l’entorn. Els veïns i veïnes saben com conviure amb això: quines zones
del parc són més tranquil·les per passar, on poden trobar un indret silenciós, per on poden creuar-lo
sense topar-se amb els grups de visitants, etc., però bona part també ha deixat de sentir-lo com un
element cabdal de la vida del barri. Ja no s’hi programen tantes activitats, i s’hi han reduït els actes, tot i
que és el parc que obre més hores de la ciutat, des de les cinc del matí fins a les onze de la nit.

Perquè fer una estratègia per al Park Güell?
Com podem retornar l’ús social al parc? Com podem activar-lo? Com enfortim els lligams entre el parc i
la ciutadania? Com canviem la imatge que té de consum turístic? Com en millorem l’oferta cultural?
Com evitem la gentrificació del comerç als barris? Com en millorem l’entorn? Com l’inserim en la
infraestructura verda de la ciutat? Com el millorem per a l’ús ciutadà? Com compatibilitzem la presència
massiva de visitants amb la vida quotidiana? Com podem compatibilitzar la protecció patrimonial amb
els usos comunitaris? Aquestes són les qüestions que fonamenten la present mesura de govern. Es vol
dissenyar un nou escenari de futur que ofereixi un parc que reequilibri les varies mirades i usos que el
propi Park Güell permet.
El Park Güell, juntament amb el Palau Güell, és un dels pocs espais d’Antoni Gaudí que pertanyen a
l’esfera pública. L’any 2022 es celebrarà els 100 anys del Park Güell com parc públic. El seu caràcter
de parc històric i Patrimoni de la Humanitat, l’Ajuntament de Barcelona té una responsabilitat doble
sobre aquest espai que sintetitza diverses visions i percepcions de la història i la cultura catalanes.
Aquesta responsabilitat és doble perquè, si 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 per a la comunitat i fins i tot un espai de memòries individuals i
col·lectives.
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D’on partim?
Barcelona és avui un destí turístic per excel·lència. Aquest èxit, és resultat d’una estratègia conjunta de
les diverses administracions públiques amb el sector privat que des dels jocs olímpics del 1992, s’han
esforçat en posar Barcelona en el mapa del turisme global.
És a partir de l’any 2000, que comencen a ser visibles els fruits d’aquest treball i el nombre
d’establiments hotelers passa dels 187 l’any 2000 als 376 que hi ha actualment. Avui en dia, es calcula
que Barcelona ofereix 148.482 places turístiques i que va rebre 30 milions de visitants l’any 2016.
Aquestes xifres comporten una sèrie d’externalitats positives i també de negatives con la massificació,
aspectes relacionats amb la convivència, la gentrificació o la pujada de preus.
El Park Güell és el segon equipament més visitat de la ciutat amb gairebé 3 milions de visitants (zona
regulada), només superat per la icona més representativa de Barcelona, el Temple de la Sagrada
Família. Aquest fet, comporta una massificació turística del propi parc així com dels barris limítrofs, que
provoca importants impactes. Des de la protecció i conservació del propi parc, afectacions a la
mobilitat, proliferació de botigues de souvenirs, fins a la simplificació del caràcter del parc i dels seus
entorns en una lògica de consum massiu son les principals problemàtiques.
La tendència futura no sembla indicar una reducció del nombre de turistes que visiten Barcelona i per
primera vegada l’enquesta de percepció del turisme el resident considera que s’està arribant al límit de
la capacitat per donar un servei al turista. En aquest context, sembla recomanable una reflexió entorn
d’un nou model pel Park Güell i adaptar-lo pels nous reptes futurs.
L’explotació de la imatge del drac com a icona de màrqueting de Gaudí ha posicionat el Park Güell en
el segon lloc dels punts turístics de la ciutat, després de la Sagrada Família, amb gairebé nou milions
de visitants l’any (estimació feta a partir de les dades actuals). El Park Güell és, juntament amb el Palau
Güell (propietat de la Diputació de Barcelona), part del patrimoni de Gaudí de propietat pública i és
l’únic amb un 91% de la seva àrea d’accés lliure durant tot l’any.

La Singularitat del Park Güell
El Park Güell és un parc públic, però és també una obra única de l’arquitectura modernista consagrada
com a Patrimoni de la Humanitat. I és també el camí de l’escola, una zona de lleure, un lloc on anar a
córrer o passejar 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; com tampoc no es pot
ignorar l’interès turístic que desperta. És en aquestes interseccions que es generen els conflictes i la
complexitat que té la seva gestió.
Barcelona té la responsabilitat de protegir i mantenir el patrimoni arquitectònic i natural del Park Güell,
però també el deure de protegir la qualitat urbana dels barris, així com l’ús social del parc. En aquest
equilibri dinàmic se situa la complexitat i també la singularitat del Park Güell com a espai monumental,
parc urbà i espai de memòries col·lectives.
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Imatge 1: Complexitat de la gestió del Park Güell.

Font: Barcelona Regional
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2. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL
2.1. Massificació
A partir de l’octubre del 2013 es va introduir la regulació d’accés a una part del Park Güell, en
conseqüència de la massificació observada al parc. Aquesta regulació va definir un aforament màxim
de 900 visitants/hora, amb l’objectiu de disminuir la pressió de l’àrea més patrimonial. Tot i que la
regulació ha assolit l’objectiu, el problema de la massificació persisteix, ja que, la regulació de l’accés
ha provocat un desplaçament de la pressió a zones exteriors a la zona regulada.
Imatge 2: Nombre de visitants a la zona regulada i tipus d’entrada, 2016

Font: Barcelona Regional a partir de dades de B:SM

Segons els estudis d’aforaments fets per B:SM, s’observa una estacionalitat pronunciada entre els
mesos d’hivern i estiu. Entre uns 15.000 i 18.000 en temporada baixa i entre uns 30.000 i 35.000 en
temporada alta. En base d’aquestes dades d’aforament s’estima que pot arribar uns 9 milions de
visitants l’any al Park Güell. A títol comparatiu, es calcula que el Parc Natural de Collserola rep 3,5
milions de visitants per any 1 , en una àrea de més de 8.000 ha, 2,5 vegades menys del que rep
anualment el Park Güell que rep aproximadament 9 milions de visitants en 12 ha (zona monumental).
Imatge 3: Total d’aforaments (entrades/dia) i ocupació en la zona monumental i regulada, 2016

Font: Elaborat per Barcelona Regional a partir de dades de B:SM
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Font: Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (2016). “Estratègia de Regulació de l’Ús Públic 2016-2019”.

Pel que fa a les entrades, els estudis demostren un gran flux de visitants a les entrades principals
(Marianao, Carmel, Sant Josep de la Muntanya, baixada de la Glòria), en contrast amb les secundàries
(Can Tries, escales del Carmel i el coll del Portell). Això indica una segregació espacial molt evident
entre la part turística (zona monumental) i la part veïnal (zona forestal).

Imatge 4: Entrades i sortides pels accessos de la zona monumental, 2016

Font: Barcelona Regional a partir de dades de B:SM. Aforaments i enquestes al Park Güell, juliol 2016.

S’estima que prop de 6 milions de visitants que no accedeixen a la zona regulada principalment per
exhauriment d’entrades.. Això provoca una saturació en el Passeig de les Palmeres i en les zones més
properes a l’entrada de la carretera del Carmel, així com en el miradors de les Tres Creus.
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Imatge 5: Intensitat dels fluxos de visitants per zona (diferència entre d’entrades i sortides),
2016

Font: Elaborat per Barcelona Regional a partir de dades de B:SM.

Amb la necessitat d’informar al visitant el funcionament de la compra anticipada, s’ha reorientat la
comunicació i publicitat del parc a una excessiva exposició dels llocs icònics, reduint, en l’imaginari del
visitant, l’espai visitable del parc. A més, concentrar l’atenció en una àrea reduïda del parc, provoca
inevitablement, que el visitant visiti unes zones en detriment d’altres zones amb menys publicitat,
provocant un desequilibri en els fluxos dels visitants i en la saturació dels espais.
Imatge 6: Publicitat del Park Güell en una targeta d’embarcament i excessiva exposició dels
llocs icònics, 2016

Font: Barcelona Regional i B:SM.
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2.2. Ús Social
Durant els últims anys, el gran augment de visitants al parc enfocat al turisme ha generat un
desplaçament, i en alguns casos desaparició, d’activitats d’us social dels veïns i habitants de la ciutat.
Actualment, el parc obre 6.575 hores l’any, 66 de les quals, estan dedicades a activitats per als veïns i
ciutadans, és a dir l’1% del total d’hores. D’aquestes, 60 hores es porten a terme a la zona forestal i
estan relacionades amb l’esport. Tan sol 6 hores l’any es tanca la zona regulada per una activitat
cultural per a nens i infants dels barris limítrofs, en contraposició a les 4.316 hores dedicades a visites
guiades i/o visites per lliure al patrimoni arquitectònic. Cal considerar que la zona regulada – el lloc més
pla i extens, que representa el 9% del parc –, és on s’han portat a terme les activitats amb més valor
simbòlic de la memòria col·lectiva barcelonina.
Imatge 7: Calendari anual per tipus d’activitat a la zona regulada, 2016.

Font: Barcelona Regional a partir de B:SM.

Tot i que el 91% total del parc és d’accés lliure, la massificació a la zona monumental desanima moltes
iniciatives de dur-hi a terme activitats col·lectives espontànies o organitzades, fet que genera un
desplaçament de les activitats veïnals cap a la zona forestal o fins i tot cap a fora del parc en altres llocs
alternatius o cap a altres zones dels barris veïns: la Salut, el Coll, Vallcarca i els Penitents, el Carmel i
Can Baró. Activitats com l’Aplec de la Sardana a la Plaça de la Natura, l’enterrament de la Sardina de
l’escoles del barri, la festa de la Castanyada, moltes de les activitats tenen un rellevant valor simbòlic,
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aquests en son alguns exemples d’això. Aquesta realitat crea un sentiment de pèrdua per part dels
veïns i habitants de Barcelona d’un dels parcs més grans i històrics de la ciutat.

Imatge 8: Estimació hores per tipus d’activitat a la zona regulada, 2016.

Font: Barcelona Regional amb dades de B:SM.

Relacionat amb aquest sentiment de pèrdua està el canvi d’ús del comerç dels carrers d’accés al Park
Güell per un comerç dedicat al consum turístic. El comerç local és, a més d’un instrument per a la
prestació de serveis i generació d’ocupació, un element imprescindible per a la vida ciutadana,
relacionat amb la qualificació de l’espai públic i la cohesió social. S’ha d’entendre, doncs, com a part
important de la salut social d’un barri i, per tant, un aspecte sensible davant d’un possible monocultiu
d’activitat comercial com a conseqüència d’un procés de gentrificació (s’identifica en alguns carrers on
trobem que més del 30% dels comerços dedicats al turisme).
El turisme a l’entorn del Park Güell ha tingut un impacte important sobre la dinàmica del comerç del
barris de la Salut i Vallcarca i els Penitents, ja que molts dels comerços de barri es van convertir en
comerços dedicats al consum turístic. El monocultiu es localitza actualment sobretot al carrer Larrard,
Baixada de la Glòria, Avinguda Vallcarca i Travessera de Dalt. Aquests carrers són part d’itineraris
d’accés des de les sortides del metro Lesseps i Vallacarca, respectivament, així com de les parades
dels busos turístics.
Imatge 9: Comerços dedicats al consum turístic, octubre 2016.

Font: Barcelona Regional
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2.3. Mobilitat
La ciutat de Barcelona disposa d’un sistema de transport públic col·lectiu molt competitiu per accedir al
Park Güell, ja sigui en termes de capacitat i temps de viatge com des del punt de vista del preu del títol
de transport públic. Per accedir al Park Güell es disposa de dues línies de metro (L3 i L5), sis línies de
busos urbans (H6, 24, 32, 92, 87 i 116) dues parades de les dues companyes de busos turístics i dues
parades de taxis (8 places al carrer Larrard i 3 places a la carretera del Carmel).
Imatge 10: Repartiment modal dels visitants, 2014

Font: Barcelona Regional

El repartiment modal indica que el 48% del turistes que accedeixen al Park Güell ho fan en transport
públic (autobús i metro), un 6% a peu o en bicicleta, un 4% en taxi i un 10% ho fan a través del Bus
Turístic. L’altre mode principal és l’autocar discrecional, amb una quota del 32%.

Imatge 11: Repartiment modal dels visitants, 2014

Font: B:SM
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Les parades de metro tant de la L3 (Lesseps i Valcarca) com de la L5 (El Coll/Teixonera) disten uns 1520 minuts de la zona regulada del Park Güell. Aquestes línies disposen d’una molt bona connectivitat
amb la resta de la ciutat, així com amb altres punts d’interès de ciutat com la Sagrada Família o la
Plaça Catalunya. Malgrat la distancia de les parades fins el Park Güell i en el cas de les parades de la
L3 la pendent accentuada, és un dels mitjans de transport més utilitzat per arribar al parc.
Imatge 12: Accessibilitat en transport públic (entrada carrer Olot), 2016.

Font: Barcelona Regional

La demanda en busos urbans es concentren principalment en les línies 92 i 24 que paren just davant
de l’entrada del Park Güell en la carretera del Carmel. La línia 24 funciona amb un interval de pas que
supera en molts casos a la de les pròpies línies de la Nova Xarxa de Busos, amb freqüències cada 5-6
minuts i fins a 10 minuts els dies festius. Tot i així, els problemes de massificació del servei són
freqüents per l’elevada presència de grups de turistes. En el cas de la línia 92, els intervals de pas son
molt més elevats, penalitzant encara més el servei.
El servei de bus turístic ha experimentat un creixement espectacular els darrers anys, d’acord amb el
creixement del nombre de turistes que visiten la ciutat. Tant la ruta blava del bus turístic de TMB, com
la ruta est de Barcelona City Tours, tenen parades a l’entorn del Park Güell a uns 10-15 minuts de la
plaça de la natura. El solapament de les línies dels dos operadors i l’elevada afluència d’autobusos en
el tram de Travessera de Dalt genera una elevada pressió en la via pública. A més, la ubicació de les
parades proporcionen una concentració de les entrades dels usuaris dels dos busos turístics per l’accés
Marianao del carrer Olot. Segons les dades dels aforaments realitzats per B:SM durant el juliol del 2016
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al Park Güell, els accessos del carrer Marianao (carrer Olot) i la Carretera del Carmel representen el
53% del total d’entrades al Park Güell en hora punta.
Imatge 13: Entrades/accés en Hora Punta

Font: Elaborat per Barcelona Regional a partir de dades de B:SM

Son també freqüents les aglomeracions davant de la porta principal del Park Güell, que actualment
només serveix de sortida als visitants, a causa d’una concentració de serveis en una malla de carrers
estreta. L’existència d’una alta demanda per part dels visitants que surten del parc al servei de taxis,
conjugat amb els visitants que entren per l’accés Marianao (en el carrer Olot amb Marianao) que
arriben principalment dels busos turístics i de la parada del metro Lesseps, provoquen una sensació de
saturació en el carrer Olot i en els carrers adjacents. Aquesta sensació augmenta en aquelles hores en
què hi ha moviments d’entrades i sortides dels alumnes de les escoles properes.
Imatge 14: Carrer Olot, 2016.

Font: Barcelona Regional

Pel que fa a la carretera del Carmel, el repartiment modal és 64% autocars discrecional, 34% busos
urbans (92 i 24) i 2% servei de taxi. Els autocars discrecionals mouen grups de 35 passatgers per
operació aproximadament. Es detecta un elevat moviment de persones caminant per les places
d’estacionament dels autocars en les operacions d’arribada o de sortida d’aquests vehicles. En aquest
accés les principals problemàtiques són actituds incíviques per creuar la carretera i aglomeracions en
les parades dels busos urbans.
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Imatge 15: Carretera del Carmel, 2016.

Font: Barcelona Regional

2.4. Accés al Park Güell
Actualment el 91% de la superfície del Park Güell és d’accés lliure i gratuït dins de l’horari d’obertura
(de les cinc del matí a les onze de la nit) cada dia de l’any. El 9% restant correspon a la zona regulada i
té un accés diferenciat:
Veïns: accés gratuït amb la targeta de veïns del parc.
Els nens i nenes escolaritzats als centres Baldiri Reixac, Reina Elisenda, Cor de Maria, Jesuïtes de
Gràcia, Petit Virolai, Turó del Cargol i Escola Montseny tenen dret a sol·licitar fins a 10 targetes d’accés
lliure a l’Eix Monumental. Per a les set escoles involucrades, a finals de 2016, s’havien lliurat un total de
9.135 carnets (2.922 escolars i 6.213 familiars i personal de les escoles).
Els veïns empadronats als barris de la Salut, Vallcarca-Penitents, El Coll, Can Baró i El Carmel també
tenen dret a sol·licitar la targeta de lliure accés. El tràmit es pot realitzar a través del 010, del web
municipal o, de manera presencial, a les Oficines d’Atenció al Ciutadà dels districtes de Gràcia i
d’Horta-Guinardó. A finals del 2016 s’havien lliurat un total de 40.934 carnets, corresponents al 53,62%
de les persones que hi tenen dret per estar censades en aquests barris.
Visitants: tiquet d’entrada de pagament o accés gratuït amb el programa Gaudir Més
•
•
•
•

Tiquet d’entrada: Entrada General: 7,50€ anticipada (web) i 8,50€ a taquilla i.
Nens entre 7 i 12 anys, majors de 65 anys i acompanyants de discapacitats: 5,25€.
Nens entre 0 i 6 anys, portadors de Targeta Rosa (empadronats a Barcelona) i discapacitats:
entrada gratuïta.
Preus per grups: d’un 15 fins un 60% de descompte segons dies i franja horària.

Gaudir Més:
El Park Güell va comptabilitzar, el 2016, un total de 108.859 persones inscrites en el registre cultural
“Gaudir Més Barcelona”. Aquest programa permet als seus usuaris treure una entrada gratuïta diària
per visitar l’Eix Monumental, entre d’altres avantatges. El registre Gaudir Més Barcelona és totalment
gratuït i està obert a tota la ciutadania. Per formar-ne part, només cal fer un tràmit presencial a
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qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona i, passats set dies, ja se’n pot fer
ús i aprofitar-ne els seus avantatges. Durant l’any 2016 gairebé s’han efectuat 8.500 accessos a l’Eix
Monumental del Park Güell de forma gratuïta per part dels ciutadans inscrits en aquest registre. Una
vegada s’està enregistrat al Gaudí Més, per a accedir a la zona regulada s’ha d’anar a una de les dues
taquilles i demanar el tiquet. Malgrat la comunicació que s’ha fet, sembla que encara persisteixen
confusions respecte les condicions d’accés al parc. A més, el programa Gaudir Més sembla tenir poca
adhesió per part del públic local

2.5. Límits
Fins on es considera Park Güell? Què es considera com a ‘Zona Monumental’? La zona forestal
pertany al Park Güell? Són qüestions simples però no menys importants quant a la contextualització del
Park Güell. Des de fa temps el Park Güell té poc definits els seus límits, principalment en el vessant
nord-est a causa de la ubicació al bell mig d’una muntanya amb una orografia accentuada.
Una lectura bàsica dels límits del parc està donada per:
Park Güell. Límit administratiu. Delimitat per Parcs i Jardins. Inclou la zona forestal i la zona
monumental.
Park Güell. Límit patrimonial. Denominat “zona monumental” i delimitat per la Unesco com a
Patrimoni Mundial. No inclou la zona forestal.
Park Güell. Límit de gestió. Denominat “zona regulada” i delimitat físicament i temporalment
(hores de visita al dia) per BSM per a la seva protecció i explotació.
Park Güell. Límit real. Delimitat amb tanca i murs. Inclou la zona monumental i una part de la
zona forestal.
Aquesta sobreposició de límits administratius i de gestió ja denota una certa confusió entre les diferents
zones que l’integren. És fa necessari, doncs, entendre els límits del parc (suaus, sòlids, continus,
discontinus, simbòlics, administratius, històrics) per a una anàlisi integral de la situació actual i de la
seva relació amb l’entorn construït, social i fins i tot administratiu.
S’han considerat dos aspectes essencials que corresponen a la singularitat dels límits del parc i que
tenen com objectiu millorar la integració del parc amb el seu entorn social i físic més proper: veïns en
una primera instancia i ciutadans de Barcelona en una segona.
Qualitat dels límits. Identificació i valorització dels materials i components que constitueixen els límits al
voltant del parc.
Recorreguts i portes. Identificació i valorització dels accessos i dels recorreguts.
Qualitat dels límits
Els límits del parc es defineixen principalment per elements construïts: murs, tanques, escales i edificis.
També hi ha límits difusos o suaus, com ara altres espais oberts o verds, que generen una transició
més subtil entre l’interior i l’exterior del parc.
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El límit definit per edificis té unes característiques que depenen de com el teixit urbà es relaciona amb
el parc i, en alguns casos, de les característiques de l’edificació. La proporció entre l’alçària dels edificis
i la distància respecte del parc crea límits molt clars i fins i tot un fort impacte visual des de l’interior del
parc.
També s’han classificat els materials del límit real del parc, és a dir, la zona delimitada amb tanca i
murs, amb l’objectiu de descriure la varietat de materials i situacions que identifiquen aquests límits: el
mur original del carrer Olot, les parets de pedra natural, els murs dels edificis dels barris del voltant, els
murs i les tanques, i la tanca més recent de metall.
Els límits del parc, doncs, són línies i espais molt diversos al llarg del parc i responen a les diferents
realitats que hi ha. Per això es fa necessari adaptar-se al caràcter dels llocs identificats com a límits del
parc.

Imatge 16: Escales del camí de Can Mora i connexió carrer Antequera amb Pare Jacint Alegre,
2017

Font: Barcelona Regional

Recorreguts i portes
La identificació i classificació dels recorreguts en carrers i camins, així com la separació entre els
accessos lliures i les portes que es tanquen a la nit, donen lloc a possibles conflictes amb els usuaris
del parc, principalment veïns, i a certes problemàtiques afegides.
Els pendents baixos i constants dels itineraris de dins del parc són la millor opció de connexió dels
vianants dels barris limítrofs, per comparació amb els itineraris amb carrers i camins amb diferents
pendents de l’entorn.
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La localització del parc dins d’una xarxa urbana consolidada demana que sigui tan permeable i
accessible com sigui possible per garantir una adequada mobilitat dels vianants entre els barris. Quan
un carrer deixa de ser-ho per transformar-se en un camí d’accés al parc, s’observa un canvi de caràcter
de l’espai i de materials que no sempre està ben resolt. Les intervencions, no obstant això, no haurien
de buscar la uniformitat del límit només, sinó donar resposta amb un llenguatge discret i homogeni a
cada zona particular.
Imatge 17: Mur de la zona monumental i mirador Joan Sales, 2016

Font: Barcelona Regional

Les principals problemàtiques es relacionen amb:
•
•
•
•
•

Límits poc clars i baixa qualitat de l’espai públic en determinades zones.
Camins de connexió amb els barris amb poca il·luminació i/o poc accessibles.
Canvis abruptes de caràcter dels carrers, seccions inadequades i baixa permeabilitat
Desequilibri entre els accessos de la zona monumental i de la zona forestal.
Impacte visual al parc a causa de les edificacions limítrofs de gran alçada.

Imatge 18: Camí darrera de l’escola Montseny i Passeig Turull amb Passatge Turull, 2016
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Font: Barcelona Regional

2.6. Verd
A més de ser un dels parcs històrics, el Park Güell és un dels parcs més grans de la ciutat si se’n
considera la part forestal (19,2 ha) i el sisè si se’n considera només la part monumental (11,2 ha).
D’altra banda, la ubicació entre el turó de la Rovira i el turó del Carmel li atribueix un paper clau en el
projecte del corredor Ciutadella-Collserola i en el parc dels Tres Turons, element estratègic de la futura
infraestructura verda de la ciutat.
Imatge 19: Park Güell, els Tres Turons i la Infraestructura Verda

Font: Barcelona Regional

A més, el Park Güell és el primer parc amb més prestacions de serveis ambientals de la ciutat i amb el
valor més alt. Això significa un alt contribuït del parc com element productor de serveis ambientals i
prestació de serveis de caràcter ambiental pel veïns dels barris més propers.
Imatge 20: Serveis ambientals del Park Güell, 2016
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Font: Barcelona Regional

Les principals problemàtiques del verd diuen respecte a:
•
•
•

Estabilització dels camins per acció de l’erosió i escorrentia.
Necessitat d’ampliació de la xarxa de reg
Necessitat d’una alta manutenció del verd per l’àrea i per un elevat nombre de visitants

Imatge 21: Erosió per l’efecte d’escorrenties (zona forestal), 2016.

Font: Barcelona Regional

Imatge 22: Erosió per l’efecte d’escorrenties (zona forestal), 2016.
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Font: Barcelona Regional

2.7. Cultura
El Park Güell és un element clau per la cultura i identitat barcelonina. No només com peça de
referència en l’obra gaudiniana, o com espai públic des de 1922 o patrimoni de la humanitat des de
1984, però també com escenari de molts esdeveniments socials i culturals de la ciutat. La Plaça de la
Natura (o Teatre Grec en la seva denominació original), per les seves característiques planes, ha sigut
històricament el punt social de trobada col·lectiva, i per tant, un dels espais més simbòlics de la
memòria popular.
Tal com ja ha esmentat anteriorment, la massificació turística en la zona monumental ha provocat un
desplaçament d’activitats veïnals cap a altres indrets i fins i tot per fora del perímetre del parc. Malgrat
això, el Park Güell persisteix en la memòria simbòlica dels barcelonins, que identifiquin com un element
de la seva identitat col·lectiva.
Actualment, la segregació física com en el discurs museogràfic de la zona regulada i monumental,
aïllada de la lògica de conjunt del parc, genera un desequilibri entre aquesta part i la resta dels
elements del parc que queden fora del concepte “monumental”.
Per altra banda, el Park Güell és l’obra més complexa de Gaudí i és una peça pública clau de la cultura
barcelonina. Partint d’aquestes premisses el relat del parc dóna la possibilitat de ser tan complex,
divers, enriquidor o profund com es vulgui. Fins ara, el relat construït presenta algunes de les arestes
que descriuen el parc: “una obra conjunta del promotor i l’arquitecte, una obra relacionada amb l’entorn
geogràfic, físic i social del moment en el context d’Europa”. No obstant això, encara queden moltes més
arestes i criteris per a descriure’l: antropològic, mediambiental, artístic, polític, etc. El parc no té una
lectura unidireccional, sinó múltiples lectures.
A més, l’explotació comercial de les obres de Gaudí s’ha enfocat a captar el nombre més elevat de
visitants possible a costa de generar una imatge més dirigida al consum en massa que a la difusió de
coneixements i cultura. La comercialització de la imatge del Park Güell no n’ha estat una excepció. Tot i
que s’ha fet un esforç per oferir una lectura cultural enfocada a diferents perfils de visitant i apropar als
veïns i barcelonins al parc (com és el programa per a les escoles i infants, els itineraris temàtics o les
guies urbanes, entre d’altres), l’oferta cultural és encara incipient en les franges horàries destinades a
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ús veïnal o ciutadà, i també poc variada respecte a temps, recorreguts i profunditat de la informació. El
parc és una oportunitat de coneixement i producció cultural.

3. PROPOSTA ESTRATÈGICA
El document té com a objectiu anar cap al retorn social del parc a la ciutat, a més a més de la
preservació del patrimoni arquitectònic i natural del Park Güell. En aquest sentit, s’interpreta la totalitat
del Park Güell, amb la zona monumental i la zona forestal. Així i en la persecució de tal objectiu, el
document planteja quatre reptes a assolir enfocats a trobar un nou equilibri entre l’ús turístic i l’ús
veïnal, sense perdre el caràcter singular del parc:
1.
2.
3.
4.

Reduir l’impacte de la massificació al parc i entorns;
Fomentar usos comunitaris al parc i entorns;
Un parc amb un patrimoni viu;
Un parc amb un model de Governança nou

Per mantenir el caràcter del Park Güell i equilibrar l’ús turístic amb l’ús veïnal, amb la conservació del
patrimoni, cal que els gestors tinguin al seu abast un conjunt d’informació fiable i objectiva per què
puguin mesurar el model i evitar el desenvolupament de certes problemàtiques.
Assumir que es tracta d’un parc que ha d’estar obert al públic és també assumir factors externs i
aleatoris a la gestió que augmenten el grau de complexitat del sistema. La variabilitat de les dinàmiques
requereix una gestió amb dades en temps real, flexible, amb rapidesa d’actuació i seguiment de les
mesures que es prenguin.
S’entén que la complexitat del parc no ha de respondre a una solució única, sinó a la suma d’accions
d’avaluació continua que ens permeti jugar amb les distintes variables i trobar possibles encerts. Com
en qualsevol model, hi ha un cert grau d’incertesa associat, i en aquest en particular, per l’exposició a
dinàmiques externes (nombre de turistes a Barcelona, noves rutes aèries, nombre de creuers, promoció
de la destinació, inseguretat, etc.), encara és més difícil de preveure l’efectivitat de les mesures. En
virtut d’aquesta incertesa, el seguiment dels resultats és una eina fonamental per a la implementació
del model i la seva viabilitat.
Aquesta proposa estratègica visa una reorientació de les inversions del parc, fins ara enfocats
principalment en la conservació del patrimoni arquitectònic i monumental del parc, i reinvertir part dels
ingressos en accions enfocades a la conservació del patrimoni tant arquitectònic com verd i social del
parc, i del seu entorn. Per últim, cal remarcar que les propostes pretenen un canvi en la proporció entre
la visita turística i veïnal, amb una disminució del nombre de turistes i un augment del públic local.

3.1. Reduir l’impacte de la massificació al parc i entorns
3.1.1. Canvis en la comunicació

La reducció de les externalitats de la massificació turística al Park Güell i entorns, passa en una primera
fase per una reducció en la publicitat i canvis en la comunicació. L’actual publicitat molt enfocada en la
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representació de les icones del Park Güell, provoca una expectativa distorsionada per part del potencial
visitant, que redueix el Park Güell als espais iconogràfics. En aquest sentit, es proposa una disminució
de la publicitat i en cas necessari, una exposició equilibrada de les altres zones del parc i dels espai
més icònics. Així, cal mantenir les campanyes de comunicació que evidenciïn la problemàtica de la
massificació i la responsabilitat en conservar el valor patrimonial i públic del parc. Culminant aquest
procés de canvi comunicacional, es proposa la creació d’una nova pagina web que contempli totes les
dimensions del parc més dedicada al parc i els barris de l’entorn, a les activitats veïnals, a aquells
aspectes del parc avui no considerats o desdibuixats, al foment de l’ús ciutadà, i que fomenti la
diversitat de valors que el parc representa i no tant centrada en la visita turística.
Un altre aspecte a tenir en compte és l’efecte de films, vídeos o documentals en el Park Güell puguin
tenir en el nombre de visitants futurs. Cal un control més restrictiu i una definició de criteris per les
gravacions que no tinguin una conseqüència significativa en la demanda de visitants del parc.
Relativament a la regulació de fluxos de visitants, importa certificar el nombre exacte de visitants del
Park Güell. Actualment existeix estimacions que indiquen prop de 9 milions de visitants a la zona
monumental del parc, en base d’aforaments realitzats en alguns mesos de l’any. La instal·lació de
sensors a les entrades (de la zona monumental) per una comptabilització més correcta dels visitants és
un pas fonamental per una visió més completa amb dades objectives dels fluxos dels visitants i futures
mesures de gestió. En la mateixa línia, es proposa avisos al metro i en altres canals de comunicació de
la ciutat, que el parc està ple i que s’han exhaurit les entrades per un determinat dia.
Pel que fa al control d’entrades s’incentiva a una gestió més activa en la venta d’entrades a grups de
forma que ocupin les franges amb menys demanda per que no coincideixin amb les hores de més
públic individual.

3.1.2. Millora de la mobilitat del Park Güell i entorn

L’estratègia de millora de la mobilitat es basa en un principi bàsic de promoció del transport públic. La
mobilitat urbana ha de ser estructurada a partir de les necessitats de la ciutadania i de les demandes
quotidianes de la ciutat. Un segon principi que ha de guiar les accions en l’àmbit de la mobilitat és de la
seva universalitat. La mobilitat és un dret, i com un dret, el transport públic ha de saber oferir un servei
al conjunt de la societat, incloent també a qui la visita.
En aquest sentit, el repartiment modal del Park Güell presenta una distribució força acceptable, amb
una elevada presència de desplaçaments en transport públic i en altres mitjans de transport col·lectiu.
Per tant, en un context d’evolució creixent del nombre de visitants a Barcelona i en conseqüència en el
Park Güell, l’estratègia i les propostes de millora s’orienten a reforçar el model de mobilitat actual, tot
incidint en alleugerir les problemàtiques detectades per la massificació de visites en els períodes de
gran demanda.
D’aquesta forma es proposa un reforç del metro com mode d’accés prioritari al Park Güell, a través de
canvis en els sistemes d’informació i de publicitat del Park Güell, per prioritzar i donar més visibilitat a
l’accés en metro. Paral·lelament es proposa una nova senyalització des de les parades de metro fins a
les entrades del parc, per facilitar l’arribada dels visitants.
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Relativament els busos urbans, especialment les línies 92 i 24, es proposa la possibilitat d’una
reubicació de les parades davant del Park Güell en la carretera del Carmel per dissuadir els visitants
del parc del seu ús. La ubicació just davant de la entrada del Carmel fa que sigui actualment l’opció
més propera que disposa el visitant per entrar el parc des de un mitjan de transport públic.
Encara en transport públic es proposa una millora del servei del bus de barri 116, millores en les
parades dels busos urbans, i una millora de la senyalització a les andanes i instal·lacions del metro.
Quant el servei de bus turístic es planteja l’estudi de la viabilitat d’un bus llançadora d’accés al Park
Güell per que els busos turístics es mantinguin fora del perímetre del parc, amb una reubicació de les
parades.
Relativament a les millores a peu es proposa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creació de passos de vianants. Total 18 passos
Adaptació de passos de vianants. Total 12 passos
Senyalització de les voreres amb cul-de-sac. Total 2
Redacció del Pla de senyalització per a vianants
Disposició de la tanca longitudinal per a vianants a la carretera del Carmel
Arranjament vorera Carrer Ramiro de Maeztu
Arranjament vorera Carrer Albert Llanas
Plataforma única Passatge Ros
Plataforma única Av. Can Baró
Nova connexió Pare Alegre-Antequera
Nova connexió Zona Pícnic Park Güell-Marianao
Nova connexió Passatge Turull-avinguda del Coll del Portell
Nova connexió Porta Forat del Vent-mirador Virolai
Projecte de millora de l’accessibilitat interna al Park Güell: condicionament de camins per a
persones amb mobilitat reduïda

A més, es proposa nous aparcaments per a bicicletes, un increment de la capacitat dels aparcaments
existents i creació de nous itineraris senyalitzats en calçada per a bicicletes
A banda de les accions del transport col·lectiu, es proposen mesures pel transport privat per un
augment de la fluïdesa de la mobilitat en l’àmbit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implantació de semàfors. Total 4
Canvis de sentits de circulació
Minimització dels estacionaments indeguts
Redisseny de l’aparcament a Torrent de Remei-Farigola
Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carrer del Portell
Senyalització amb pintura de l’aparcament. Avinguda del Coll del Portell
Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carrer Joan Cortada
Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carrer Ramiro de Maetzu
Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carretera del Carmel
Nou aparcament per al camp de futbol del Carmel
Millora de la convergència de trànsit entre Mare de Déu de la Salut i Secretari Coloma
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•
•

Disposició d'elements per disminuir la velocitat vehicles al carrer Mare de Déu del Coll
Càmeres de vigilància per evitar la indisciplina d’aparcament en el carrer Olot

Per altre banda, es recomana actualitzacions regulars tant en la pagina web del Park Güell, com en les
pàgines de l’Ajuntament de Barcelona relatiu a la informació sobre la mobilitat. A més es proposa la
recollida periòdica de dades de mobilitat dels visitants del Park Güell.

3.1.3. Enfortir l’ús del programa Gaudir Més

El programa Gaudir Més és un registre a través de la digitalització de l’empremta que permet entrar
gratuïtament o amb descomptes a diversos equipaments culturals de la ciutat sense cap targeta.
Aquest programa permet el registre de qualsevol ciutadà amb documentació, sigui d’una nacionalitat de
la UE o una altre.
Amb l’objectiu de promoure el programa Gaudir Més es proposa 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 que el 9% restant, que pertany a l’espai regulat, és d’accés lliure als registrats en el Gaudir
Més. En la mateixa línia, es simplificarà el sistema d’accés a la zona regulada amb la instal·lació de
lectors digitals als accessos de la zona regulada per agilitzar l’entrada dels visitants d’aquest programa.

3.2. Fomentar els usos comunitaris al parc i entorns
3.2.1. Més ús social

La promoció d’ús social al Park Güell assenta en tres eixos principals: més activitats de caràcter veïnal i
de ciutat, millores en l’espai públic i la creació de més equipaments d’interacció social. A partir
d’aquests tres objectius es despleguen diverses mesures que intenten equilibrar els usos del parc i
apropar el Park Güell a la ciutadania.
Així, la proposta estratègica contempla la promoció de noves activitats d’acord amb els valors i
limitacions físiques del Park Güell, com la recuperació d’activitats històriques. En aquest procés de
promoció d’activitats es recomana la identificació i interacció de col·lectius que puguin tenir interès en
generar activitats dins dal parc i que no suposen impactes significatius pel propi parc. Per una
divulgació adient de les activitats es proposa la creació d’una agenda pròpia del parc de les activitats
que es realitzaren al parc.
Per altre banda es proposa un conjunt d’accions de millora en diversos espais del parc i en l’entorn:
•
•
•
•
•
•
•
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Rehabilitació mirador sobre la baixada de la Glòria
Nova senyalística general del Park Güell
Incentivar l’aprofitament de patis d’escola i/o altres serveis de l’entorn per a activitats veïnals
Senyalització de camins més adients per a caminades per a la gent gran
Millora de l'àrea de gossos de la zona forestal
Àrea de jocs infantils al cul-de-sac del carrer Sant Cugat del Vallès
Dotació del mirador del Virolai de més serveis (lavabos i cafeteria mòbil)

•
•
•
•
•

Dotació de més serveis a la Bateria Antiaèria (lavabo)
Millores en el mobiliari de la ZF
Rehabilitació d'escoles patrimonials
Millora del camí de la pressió, àrees de jocs infantils i condicionament de l’itinerari de la
biodiversitat
Arranjament dels WC del carrer Olot

En la continuïtat de la promoció dels usos socials al parc i entorns, la proposta estratègica proposa
l’activació de nous espais per equipaments socials:
•
•
•
•

Creació de nous parcs en espais actualment en desús i de propietat pública.
Un nou equipaments infantil
Un nou equipament educatiu
Un centre per als treballadors/es del Park Güell

La creació d’un centre per als treballadors/es del Park Güell, respon a una necessitat d’un espai adient
que no només sigui un lloc de treball dels tècnics del parc, però també un centre modern i més obert a
la ciutadania.

3.2.2. Protecció del comerç local i de l’habitatge i garantir la seguretat

Per minimitzar els efectes de la massificació turística, relacionats amb temes socioeconòmics, la
proposta estratègica desplega varies mesures que comparteixen els objectius comuns de protecció del
comerç local, la protecció de l’habitatge i la garantia de la seguretat del patrimoni.
En la protecció del comerç local, es proposa la creació d’un pla de desenvolupament econòmic per al
Districte de Gràcia. A més, es proposa un estudi sobre l’impacte de les accions de mobilitat sobre el
comerç local.
Relativament a la protecció de l’habitatge es recomana un seguiment de l’evolució del mercat
immobiliari d’acord amb els canvis previstos en als entorns del Park Güell per detectar el més aviat
possible processos de gentrificació. Complementàriament, es proposa el manteniment de les accions
contra als pisos turístics il·legals.
A l’àmbit de la seguretat es presenten les següents mesures:
•
•
•
•
•
•
•

Reforç de la seguretat i instal·lació de sensors
Motorització de la porta del Carmel
Pla d’autoprotecció
Reforçar el personal de seguretat després de l'horari de funcionament del parc
Augmentar la presència d'agents cívics a la zona amb més presència de patrimoni
arquitectònic
Estudiar la possibilitat de col·locació de càmeres de videovigilància per protecció del patrimoni i
ordenació del trànsit
Campanyes de comunicació amb l'objectiu d’informar el visitant dels efectes de la compra
d’objectes falsificats
25

3.2.3. Millora de la gestió del Verd i de la biodiversitat

Les accions proposades per la gestió del verd visen essencialment una milloria en les estructures i
serveis relacionats amb la gestió del verd o en actuacions especifiques per evitar la erosió o
recuperació de parcel·les degradades. Totes aquestes actuacions respecten el caràcter de cada zona,
mantenint un enjardinament més exigent en la part monumental i un caràcter més forestal de la vessant
nord. El pla també proposa accions que tenen com objectiu un increment de la biodiversitat, així com
que el parc sigui un refugi i una font de recursos per l’avifauna.
Es proposa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Millora dels entorns de la Font de Sant Salvador i les escales adjacents
Millora de la Font de la Sarva, accés a la cisterna, restauració del bancs exterior, restauració
del viaducte de baix, reforç de baranes i bancs i reparació de la sala hipòstila
Pla Director d'infraestructures i Serveis
Pla Director d'Equipaments
Estabilització de camins (des de Cases Trias fins a Tres Creus)
Tancament de Coll d'en Portell des de plaça Arnold Schömberg
Unificació d'hidrants de bombers a tota la zona forestal
Tancament de la zona forestal a vehicles ocasionals i millor accessibilitat a vehicles de servei i
emergències
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 6 ha i boques de reg; obrir i refer
camins)
Estabilització de parcel·les (estabilització de talussos, aportació de terres i plantacions i reg)
(parcel·les 44,14 i 7)
Millora dels escocells amb arbrat emblemàtic catalogat (2 Ceratonia siliqua, 1 Olea europaea i
1 Pistacea lentiscus)
Projecte de millora del mirador de Joan Sales (Virolai) (connexió amb Tres Turons, reparar
vegetació, sistema de reg, estabilització de talús, accessibilitat, etc.)
Reposició de Phoenix canariensis al passeig de les Palmeres (36 unitats)
Vegetació del mur a l'entrada de Sant Josep de la Muntanya
Segregació del servei d'aigua del sistema de reg i soterrament dels serveis aeris de la Casa
Trias
Segregació de l'aigua bruta i pluvial al passeig de les Palmeres
Creació d'una galeria de serveis al passeig de les Palmeres
Nou sistema d'estabilització del camí principal al passeig de les Palmeres (excavació i refeta de
caixa de camí pels 3.520 m2)
Enjardinament de les parcel·les al voltant de la zona infantil d'Olot, parcel·la del passeig de les
Palmeres des de Casa Trias a la zona d'àpats i parcel·la de sota Tres Creus
Augment del sotabosc per evitar l’erosió i l'escorrentia (zona forestal)
Reforç de la vigilància del patrimoni verd.
Augment de la biodiversitat al parc, amb col·locació de caixes niu, menjadors, caixes de
ratpenats, hotels d’insectes o altres elements

•
•

•

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

3.2.4. Millora de la qualitat dels límits

Les mesures de la qualitat en els límits intenten respondre a una millora de la integració del parc amb el
seu entorn social i físic. Intenten trobar propostes que facin una transició entre parc i ciutat, que
mantingui el caràcter coherent dels carrers i camins, així com proporcioni més connexions i una
permeabilitat més eficient entre barris i parc.
Projectes d’urbanització dels carrers limítrofs:
•
•
•
•
•
•

Projecte d’urbanització de la Font del Carbó
Reurbanització Carrer Alguer
Projecte d’urbanització parcel·la Ramiro de Maeztu
Projecte de reurbanització del carrer Tirso
Reurbanització del Carrer Antequera
Projecte de reurbanització del Carrer Olot

Projectes de canvis de caràcter i obertura de carrers limítrofs:
•
•
•

Millora de l'avinguda del Coll del Portell a l’entrada al parc (secció del carrer amb pàrquing,
murs i vistes cap a Collserola)
Millora de la secció del carrer Turull (tanques, murs i pàrquing)
Projecte executiu de la Rambla Mercedes, entre St. Josep de la Muntanya i Av. Coll de Portell

Millora d’accessos cap a la zona forestal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Millora de la visibilitat de les portes del Carmel (Riu de la Plata, Pau Ferran, Coll del Portell)
Millora de la qualitat dels itineraris veïnals que connecten els barris limítrofs (dins del parc i a
l'entorn immediat)
Connexió Carretera del Carmel amb accés a Parc Güell
Arranjament escales Carrer Ceuta
Projecte per a renovar l’enllumenament dels carrers de l’entorn del Park Güell a LED.
Projecte de reurbanització de les escales del carrer Haití.
Instal·lació de baranes o agafadors als carrers amb pendents elevats a l’entorn del Park Güell
Instal·lació de bancs i cadires als carrers de l’entorn del Park Güell

Accions d’enjardinament i respectuoses amb el caràcter de la zona forestal
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•
•
•

Millorar l’espai al voltant de l'àrea gossos a l'entrada del Coll (camins, vegetació, bancs)
Recuperació de l’enjardinament del carrer Sant Josep de Cottolengo, entre el carrer Antequera
i el passatge Sagrada Família.
Tractament del camí d’accés des de Riu de la Plata i Ferran utilitzant materials i fent
intervencions poc invasives i respectuoses amb el caràcter de la part forestal i els entorns

3.3. Un parc amb un patrimoni viu
3.3.1. Park Güell, un parc cultural

La nova proposta cultural del Park Güell resideix en tres pilars fonamentals: la cultura popular i familiar,
el patrimoni arquitectònic i el valor del verd i els esdeveniments d’escala de ciutat. Aquests tres vèrtexs
componen el triangle cultural del parc i representen les diverses dimensions del propi parc, com un parc
de barri, patrimoni de la Humanitat i un equipament cultural de ciutat.
D’aquesta forma ha de poder transmetre un discurs museogràfic ric i integrat que contempli el patrimoni
arquitectònic i el valor del verd, així com altres aspectes relacionats amb l’obra de Gaudí i de la cultura
dels barris.
Com forma de divulgació i producció de coneixement es proposa la creació d’un centre d’interpretació
del Park Güell que funcioni com un referent cultural de l’obra de Gaudí. El centre d’interpretació
funcionaria com receptor de visitants, però també com exportador de coneixement i de producció
científica i cultural. A més de ser un element que proporcionaria una descongestió a la zona
monumental, reubicaria gran part del discurs museogràfic del parc, així com altres serveis comercials
que actualment ocupen patrimoni del parc.
El Park Güell com patrimoni de la Humanitat, ha de continuar promocionant estudis sobre l’obra de
Gaudir amb treballs rics i plurals que permeten aflorar noves visions de la realitat gaudiniana.
Paral·lelament, per que el parc pugui ser un referent cultural pels barris i per la ciutat cal un increment
de les propostes culturals amb una oferta generosa i variada. A par de les activitats i esdeveniments
culturals que el parc pugui presentar, es proposa la creació de nous itineraris de temàtica variada amb
un enfoc principal cap el públic local.
Dins del marc cultural i amb l’objectiu de apropar el veïnatge al parc, es proposa la construcció d’un
centre de voluntariat del Park Güell. Aquest centre tindrà la funció de punt de trobada de persones que
vulguin participar en la gestió del parc i com centre d’educació ambiental en col·laboració amb altres
entitats dels barris adjacents.
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3.4. Un parc amb un model de Governança nou
3.4.1. La Governança

Un model de Governança estableix una forma d’organització d’un determinat ens. 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. En aquest document es presenta un model de gestió adaptativa fins a la concreció del
model acordat.
Es proposa dotar el Park Güell d’un ens gestor propi, per una gestió més eficaç per un espai amb un
gran profusió d’actors. D’aquesta forma es proposa la creació d’un Consell del Park Güell com màxim
òrgan gestor del parc inserit dins de l’Institut Municipal d’Urbanisme. El Consell estaria acompanyat per
dues comissions: una Comissió Científica dedicada a la investigació, estudi i divulgació científica del
Park Güell i de l’obra de Antoni Gaudí i una Comissió d’Espai Veïnal dedicada a temes transversals del
funcionament del parc i on estarien presents les diferents entitats dels barris, tècnics i altres grups
d’interès. La Comissió Tècnica Executiva que vetllaria per funcionament diari del parc amb la
implicació de tots els operadors que avui en dia tenen quelcom a dir en la seva gestió i la Secretaria
Técnica que exerciria de motor del model completen la proposta de governança,
Imatge 23: Proposta de model de Governança

Font: Barcelona Regional a partir de IMU
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La diagnosi detallada en aquesta Mesura, així com les propostes, que l’acompanyen son fruit del treball
de camp i del coneixement aportat de molts i moltes professionals del l’Ajuntament que han estat,
conjuntament amb el veïns i veïnes, notaris de la transformació diària de l’entorn. No podia ser d’altre
manera doncs, que la història viscuda al Park Güell, i que es transcriu en aquestes pàgines, hagi estat
contrastada, a l’entorn de d’unes jornades de diàleg, no només amb els veïns i veïnes sinó també amb
els representats de les entitats socials i econòmiques que conjuntament amb les educatives i els
moviments socials formen part del ric teixit associatiu del barris del voltant del Park Güell.
El 4 de novembre i el 18 i el 20 de desembre passats es van celebrar les sessions de diàleg amb el
moviment associatiu dels barris de la Salut, Vallcarca, El Coll, El Carmel i Can Baró on vàrem presentar
la diagnosi i les propostes que aquí s’acompanyen en les temàtiques relacionades amb l’ús social, la
massificació i el límits i la mobilitat.
Fruit del debat celebrat aquests tres dies, a la sala d’actes de l’hospital de l’Esperança, la diagnosi es
compartida i les propostes han estat enriquides i ampliades amb les que es van fer in situ fins arribar al
total de les 196 propostes que incorpora aquesta Mesura.

3.4.2. El Pressupost

La comissió de govern aprovarà els encàrrecs de gestió corresponents per al desenvolupament del pla
que preveu un marc inversor de 24,9 milions d’euros fins 2022 per dur a terme les accions previstes en
el pla estratègic que seran revisades, millorades, ampliades o substituïdes a partir del seguiment de les
mateixes que se’n farà en el marc del Consell de Park Güell senys menyspreu del que correspongui al
òrgans de govern de l’Ajuntament de Barcelona o dels operadors implicats.
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ANNEX I
Llistat de propostes
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Llistat de propostes (incorporades les aportacions de les jornades de diàleg)
PROPOSTES

SUP. m2 / ZONA

1. MÉS ÚS SOCIAL
1.1. MÉS ACTIVITATS
1

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

ZM

2

Recuperar possibles activitats històriques

ZM

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.)

Barris

4

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

ZM

5

Incorporar el teixit social en el model de Governança del parc

ZM

1.2. MÉS QUALITAT I QUANTITAT
6

Rehabilitació mirador sobre la baixada de la Glòria

ZM

7

Nova senyalística general del Park Güell

ZM

8

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

Barris

9

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

ZF i ZM

10

Millora de l'àrea de gossos de la zona forestal

ZF

11

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

Barris

12

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

ZF

13

Dotació de més serveis a la Bateria Antiaèria (lavabo)

B. Antiaèria

14

Millores en el mobiliari de la ZF

ZM i ZF

15

Rehabilitació d'escoles patrimonials

ZM + Barris

16

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

ZM

17

Arranjament dels WC del carrer Olot

ZR

1.3. MÉS EQUIPAMENT D'INTERACCIÓ SOCIAL
18

Equipament educatiu (Ludoteca)

150 m2

19

Centre del Park Güell

800 m2

20

Nous parcs al voltant del Park Güell

1.500 m2

21

Equipament infantil (Horta)

Barris
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22

Més espais dins del parc destinats a esports

Jornades

23

Activitats per pre-adolescents i adolescents

Jornades

24

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

Jornades

25

Calendari de les escoles del voltant amb activitats al park

Jornades

26

Bancs per a gent gran

Jornades

2. REDUIR L'IMPACTE DE LA MASSIFICACIÓ
2.1. CANVI EN LA COMUNICACIÓ
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.

ZM

2

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

ZM

3

Reducció de films o documentals que puguin incentivar una visita

ZM

4

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

ZM

5

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

ZM

6

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

ZM

7

Manteniment de les campanyes de comunicació sobre la necessitat de comprar entrades per
accedir al parc (61% no coneixia la regulació, el juliol del 2016)

ZR

2.2. REGULACIÓ DE FLUXOS
8

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

ZM

9

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

ZM

10

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

B. Antiaèria

11

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

ZR

12

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

Turó de les Tres
Creus

2.3. CONTROL D'ENTRADES
13

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

ZR

14

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

ZR

15

Estudi de l'elasticitat del mercat

ZR

33

16

Caminar cap a l’exclusivitat de la venda on line

Jornades

3. MOBILITAT
3.1. Reforçar el Metro com a mode d'accés prioritari al Park Güell
1

Reforç i senyalització del itinerari Lesseps-Park Güell

Barris

2

Reforç i senyalització del itinerari Vallcarca-Park Güell

Barris

3.3. Reordenar les entrades principals del Park Güell al carrer Olot
3

Estudi detallat de l'àmbit c/ Olot, c/ St. Josep de la Muntanya, c/ Marianao i Rambla Mercedes.

Barris i ZM

3.4. Reordenar les entrades principals del Park Güell a la carretera del Carmel. Reubicació
parades Bus Turístic
4

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

Barris

5

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

Barris i ZM

3.6 Propostes de detall
3.6.1 Mobilitat a peu
6

Creació de passos de vianants. Total 18 passos

Barris

7

Adaptació de passos de vianants. Total 12 passos

Barris

8

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

Barris

9

Redacció del Pla de senyalització per a vianants

Barris

10

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

Barris

11

Arranjament vorera Carrer Ramiro de Maeztu

500

12

Arranjament vorera Carrer Albert Llanas

1.500

13

Plataforma única Passatge Ros

210

14

Plataforma única Av. Can Baró

Barris

15

Nova connexió Pare Alegre-Antequera

Barris

16

Nova connexió Zona Pícnic Park Güell-Marianao

Barris

17

Nova connexió Passatge Turull-avinguda del Coll del Portell

Barris

18

Nova connexió Porta Forat del Vent-mirador Virolai

Barris

19

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

ZF i ZM

3.6.2 Mobilitat en bicicleta
20

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

Barris

21

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

Barris

34

22

Revisió d'aparcaments per a bicicletes infrautilitzats

Barris

23

Creació d'itineraris senyalitzats en calçada per a bicicletes

Barris

3.6.3 Mobilitat en transport públic
24

Millora del servei de l’autobús de barri 116

Barris

25

Millora de les parades d’autobús. Inclou 3 horaris a parades

Barris

26

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

Barris

27

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

Barris

28

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

Barris

29

Modificació puntual del recorregut del bus 87

Barris

30

Millora de la senyalització d’orientació per a autocars

Barris

3.6.4 Mobilitat en vehicle privat
31

Implantació de semàfors. Total 4

Barris

32

Canvis de sentits de circulació

Barris

33

Minimització dels estacionaments indeguts

Barris

34

Redisseny de l’aparcament a Torrent de Remei-Farigola

Barris

35

Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carrer del Portell

Barris

36

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

Barris

37

Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carrer Joan Cortada

Barris

38

Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carrer Ramiro de Maetzu

Barris

39

Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carretera del Carmel

Barris

40

Nou aparcament per al camp de futbol del Carmel

2.850 m2

41

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

Barris

42

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

Barris

3.7 Altre propostes
43

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

Barris

44

Nova plataforma d'informació entre Park Güell i transport públic

Barris i ZM

45

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

Barris i ZM

46

Recollida periòdica de dades de mobilitat dels visitants del Park Güell

ZM i ZR

47

Estudiar parades segregades

Jornades

35

48

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

Jornades

49

Estudiar posar màquines expenedores de bitlles de transport a les parades (Carmel)

Jornades

50

Pacificació dels carrers entorn Olot, Rambla Mercedes, Marianao i St Josep de la M.

Jornades

51

Estudi sobre modificacions de la Zona Verda

Jornades

52

Millores en la pacificació de Mare de Déu de la Salut

Jornades

53

El Park Güell com a distribuïdor de camins escolars

Jornades

54

Circuits en bicicleta al parc

Jornades

55

Ubicar bicicletes elèctriques

Jornades

4. MILLORA DEL VERD I DE LA BIODIVERSITAT
4.1 GESTIÓ DEL VERD
1

Centre de Voluntariat del Park Güell

150 m2

2

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

ZM

3

Millora de la Font de la Sarva, accés a la cisterna, restauració del bancs exterior, restauració
del viaducte de baix, reforç de baranes i bancs i reparació de la sala hipòstila

ZM i ZR

4

Pla Director d'infraestructures i Serveis

ZM

5

Pla Director d'Equipaments

ZM

6

Estabilització de camins (des de Cases Trias fins a Tres Creus)

ZM

7

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

ZF

8

Unificació d'hidrants de bombers a tota la zona forestal

89.822 m2

9

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

ZF

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 6 ha i boques de reg; obrir i refer
camins)

ZF

11

Estabilització de parcel·les (estabilització de talussos, aportació de terres i plantacions i reg)
(parcel·les 44,14 i 7)

ZM

12

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

ZM

13

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

ZF

14

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

ZM

15

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

87 m

16

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

ZM

36

Trias
17

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

ZM

18

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

ZM

19

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

3520 m2

20

Enjardinament de les parcel·les al voltant de la zona infantil d'Olot, parcel·la del passeig de les
Palmeres des de Casa Trias a la zona d'àpats i parcel·la de sota Tres Creus

ZM

21

Augment del sotabosc per evitar l’erosió i l'escorrentia (zona forestal)

ZF

22

Reforç de la manutenció i vigilància del verd.

ZM

23

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

ZF

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)

ZF

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)

ZF

26

Pla de seguretat, d'emergències, vigilància i incendis

ZR, ZM i ZF

27

Dotar de més recursos a parcs i jardins

Jornades

5. QUALITAT DELS LÍMITS
5.1. Projectes per a canvis de caràcter, seccions i obertura de carrers limítrofs
1

Millora de l'avinguda del Coll del Portell a l’entrada al parc (secció del carrer amb pàrquing,
murs i vistes cap a Collserola)

Av. Coll Portell
1.900 m2

2

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

C/ Turull

3

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

165 m2

5.2. Accions per a enjardinaments i intervencions poc invasives i respectuoses amb el caràcter
de la zona forestal
4

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

ZF

5

Recuperació de l’enjardinament del carrer Sant Josep de Cottolengo, entre el carrer
Antequera i el passatge Sagrada Família.

528 m2

6

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

ZF

5.3. Projecte de millora urbana
7

Mitigació de l’impacte dels edificis situats als límits

ZF

8

Millora de la Plaça de la Mitja Lluna

Barris

37

5.4. Projectes d'urbanització de carrers limítrofs
9

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

2.300 m2

10

Projecte d’urbanització de la Font del Carbó

2.570 m2

11

Reurbanització Carrer Alguer

115 m2

12

Projecte executiu de Reurbanització del Carrer Baixada de la Glòria

720 m2 + 150 m2

13

Projecte d’urbanització parcel·la Ramiro de Maeztu

840 m2

14

Projecte de reurbanització del carrer Tirso

Barris

15

Reurbanització del Carrer Antequera

340 m2

16

Projecte de reurbanització del Carrer Olot

770 m2

17

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

240 m2

5.5. Més Recorreguts i accessos
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

Barri el Coll i ZF

19

Nova connexió des del carrer Marianao

ZM

20

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

ZF

21

Senyalització de les connexions amb els parcs dels Tres Turons

ZF i barris

22

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

ZF i barris

23

Connexió Carretera del Carmel amb accés a Parc Güell

1.300

24

Arranjament escales Carrer Ceuta

403

25

Projecte per a renovar l’enllumenament dels carrers de l’entorn del Park Güell a LED.

Substitució de
fanals (250 un.)

26

Projecte de reurbanització de les escales del carrer Haití.

25 m2

27

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

Barris

28

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

Barris

29

Projecte Ascensor al carrer Mossèn Batlle

Barris

30

Obra Ascensor al carrer Mossèn Batlle

Barris

31

Escales entre CNC i Carmel

Jornades

32

Zones d’escalada a la zona forestal

Jornades

6. ACCÈS A LA ZONA REGULADA
1

38

Enfortir i optimitzar el sistema Gaudí Més

ZR

7. CULTURA
7.1. DISCURS MUSEOGRÀFIC INTEGRAL
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

ZM+ZF

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, posthistòria, urbanització, arquitectura, memòria col·lectiva, art

ZM+ZF

3

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

ZM+ZF

4

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

ZM+ZF+Ciutat

7.2. MÉS OFERTA CULTURAL
5

Creació d'una oferta cultural àmplia i variada (nenes, famílies, gent gran, adults, dones...), tant
dins com fora del parc (relació del parc amb els barris limítrofs)

ZM+ZF+Barris

6

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

ZM+ZF+Barris

7

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

ZM+ZF+Barris

8

Inclusió del parc a l’agenda cultural de l'Institut de Cultura de Barcelona

ZM+ZF

9

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

ZM+ZF+Barris

10

Promoció d’activitats culturals pel veïnat a través de canal de comunicació dels barris limítrofs
i en català

ZM+ZF+Barris

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

ZM+ZF+Barris

12

Permetre que els itineraris culturals del barri incloguin la zona regulada

ZM+ZR

7.3.MILLORAR LLOC I RECURSOS EXPOSITIUS
13

Crear un nou centre d'interpretació

4.500 m2

14

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

ZM

15

Dotar de més recursos a la Casa del Guarda

ZM

16

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

ZR

17

Preveure com es pot fer accessible o plenament visitable, la cisterna de sota de la Sala
Hipòstila, com a part del complex patrimonial relacionat amb l’aigua.

ZR

18

Promoure l’ús de l’aplicació “Park Güell Barcelona” com a audioguia

ZR

7.4. CONEIXEMENT, RECERCA I DIFUSIÓ
19

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

ZM+ZF+Barris

39

20

Catàleg d’elements i de la història del parc

ZM+ZF

21

Catàleg d’espècies vegetals

ZM+ZF

22

Catàleg de la fauna

ZM+ZF

23

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

ZM+ZF

8. ASPECTES SOCIOECONÒMICS
8.1. PROTECCIÓ I IMPULS DEL COMERÇ LOCAL
1

Estudi de l'impacte sobre el comerç local de les noves ubicacions dels busos turístics i bus
llançadora

Barris

2

Millorar la regulació per facilitar l’acció inspectora

Barris

3

Regular permisos per a comerços enfocats al turisme als barris limítrofs

Barris

4

Crear un Pla de desenvolupament econòmic per al Districte de Gràcia

Barris

8.2. MERCAT DE L'HABITATGE
5

Incrementar les inspeccions contra els pisos turístics il·legals a l'inici de la temporada alta als
voltants del Park Güell

Barris

6

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

Barris

8.3. REGULACIÓ DE LA VENDA AMBULANT I ARTISTES AL PARC
7

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

ZM

8

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

ZF i ZM

9

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

ZF i ZM

8.4. REFORÇ DE LA SEGURETAT
10

Reforç de la seguretat i instal·lació de sensors

ZM i ZR

11

Motorització de la porta del Carmel

ZM

12

Pla d’autoprotecció

ZM

13

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

ZM

14

Augmentar la presència d'agents cívics a la zona amb més presència de patrimoni
arquitectònic

ZM

15

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

ZR

16

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

ZM

40
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ANNEX 2. ACTUACIONS

1. MÉS ÚS SOCIAL
1.1. MÉS ACTIVITATS
1

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

2

Recuperar possibles activitats històriques
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 )
Consolidar i ampliar la línia de la política ciutadana que permet actualment obrir franges horàries per a usos
4
ciutadans
5
Incorporar el teixit social en el model de Governança del parc
1.2. MÉS QUALITAT I QUANTITAT
3

6

Rehabilitació mirador sobre la baixada de la Glòria

7

Nova senyalística general del Park Güell

8

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

9

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

10

Millora de l'àrea de gossos de la zona forestal

11

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

12

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

13

Dotació de més serveis a la Bateria Antiaèria (lavabo)

14

Millores en el mobiliari de la ZF

15

Rehabilitació d'escoles patrimonials

16

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

Arranjament dels WC del carrer Olot
17
1.3. MÉS EQUIPAMENT D'INTERACCIÓ SOCIAL
18

Equipament educatiu (Ludoteca)

19

Centre del Park Güell

20

Nous parcs al voltant del Park Güell

21
Equipament infantil (Horta)
1.4. PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

22

Més espais dins dels parc destinats a esports

23

Activitats per per-adolescents i adolescents

24

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

25

Calendari de le escoles del voltant amb activitats al park

26

Bancs pe a gent gran

2. REDUIR L'IMPACTE DE LA MASSIFICACIÓ
2.1. CANVI EN LA COMUNICACIÓ
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.

3

Reducció de la imatge i l’exposició mediàtica del Park Güell i diversificació dels seus elements iconogràfics
a la publicitat
Reducció de films o documentals que puguin incentivar una visita

4

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

2

5

Augment de la taxa per les gravacions per a films o documentals
Campanyes de comunicació que evidenciïn la problemàtica de la massificació i la responsabilitat per
conservar un espai simbòlic i singular com el Park Güell
Manteniment de les campanyes de comunicació sobre la necessitat de comprar entrades per accedir al
7
parc
2.2. REGULACIÓ DE FLUXOS
6

8

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

9

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

10

Instal·lació de sensors a la Bateria Antiaèria per comptabilització dels visitants
Reforç de la vigilància en zones d’alta sensibilitat patrimonial o en zones d'ocurrència continuada d’actes
11
incívics
12
Tancament temporal del Turó de les Tres Creus (dies de gran afluència)
2.3. CONTROL D'ENTRADES
13

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

14

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

15
Estudi de l'elasticitat del mercat
2.4. PROPOSTES DE LA CIUTADANIA
16

Caminar cap a l'exclusivitat d ela venda on line

3. MOBILITAT
3.1. Reforçar el Metro com a mode d'accés prioritari al Park Güell
1

Reforç i senyalització del itinerari Lesseps-Park Güell

2
Reforç i senyalització del itinerari Vallcarca-Park Güell
3.3. Reordenar les entrades principals del Park Güell al carrer Olot

3
Estudi detallat de l'àmbit c/ Olot, c/ St. Josep de la Muntanya, c/ Marianao i Rambla Mercedes.
3.4. Reordenar les entrades principals del Park Güell a la carretera del Carmel. Reubicació parades Bus
Turístic
4
Reubicació de les parades al costat del Park Güell dels busos 24 i 92
5
Estudi d’una llançadora d’accés al Park Güell. Es reubicaran les parades de bus turístic.
3.6 Propostes de detall
3.6.1 Mobilitat a peu
6

Creació de passos de vianants. Total 18 passos

7

Adaptació de passos de vianants. Total 12 passos

8

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

9

Redacció del Pla de senyalització per a vianants

10

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

11

Arranjament vorera Carrer Ramiro de Maeztu

12

Arranjament vorera Carrer Albert Llanas

13

Plataforma única Passatge Ros

14

Plataforma única Av. Can Baró

15

Nova connexió Pare Alegre-Antequera

16

Nova connexió Zona Pícnic Park Güell-Marianao

17

Nova connexió Passatge Turull-avinguda del Coll del Portell

18

Nova connexió Porta Forat del Vent-mirador Virolai
Projecte de millora de l’accessibilitat interna al Park Güell: condicionament de camins per a persones amb
19
mobilitat reduïda
3.6.2 Mobilitat en bicicleta
20

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

21

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

22

Revisió d'aparcaments per a bicicletes infrautilitzats

23
Creació d'itineraris senyalitzats en calçada per a bicicletes
3.6.3 Mobilitat en transport públic
24

Millora del servei de l’autobús de barri 116

25

Millora de les parades d’autobús. Inclou 3 horaris a parades

26

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

27

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

28

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

29

Modificació puntual del recorregut del bus 87

30
Millora de la senyalització d’orientació per a autocars
3.6.4 Mobilitat en vehicle privat
31

Implantació de semàfors. Total 4

32

Canvis de sentits de circulació

33

Minimització dels estacionaments indeguts

34

Redisseny de l’aparcament a Torrent de Remei-Farigola

35

Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carrer del Portell

36

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

37

Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carrer Joan Cortada

38

Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carrer Ramiro de Maetzu

39

Senyalització amb pintura de l’aparcament. Carretera del Carmel

40

Nou aparcament per al camp de futbol del Carmel

41

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

42
Disposició d'elements per disminuir la velocitat vehicles al carrer Mare de Déu del Coll
3.7 Altre propostes
43

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

44

Nova plataforma d'informació entre Park Güell i transport públic

45

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

46
Recollida periòdica de dades de mobilitat dels visitants del Park Güell
3.8 PROPOSTES DE LA CIUTADANIA
47

Estudiar parades segregades

48

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

49

Estudiar posar màquines expenedores de bitllets de trasnport a les parades (Carmel)

50

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

51

Estudi sobre modificacions de la zona verda (només residents)

52

Millores en la pacificació de Mare de Déu de la Salut

53

El Park Güell com a distribuïdor de camins escolars

54

Circuits en bicicleta al parc

55

Ubicar bicicletes elèctriques

4. MILLORA DEL VERD I DE LA BIODIVERSITAT
4.1 GESTIÓ DEL VERD
1

Centre de Voluntariat del Park Güell

2

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

3

Millora de la Font de la Sarva, accés a la cisterna, restauració del bancs exterior, restauració del viaducte
de baix, reforç de baranes i bancs i reparació de la sala hipòstila

4

Pla Director d'infraestructures i Serveis

5

Pla Director d'Equipaments

6

Estabilització de camins (des de Cases Trias fins a Tres Creus)

7

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

8

Unificació d'hidrants de bombers a tota la zona forestal

9

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

10
11
12

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 6 ha i boques de reg; obrir i refer camins)
Estabilització de parcel·les (estabilització de talussos, aportació de terres i plantacions i reg)
Millora dels escocells amb arbrat emblemàtic catalogat (2 Ceratonia siliqua , 1 Olea europaea i 1 Pistacea
lentiscus )

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18

Creació d'una galeria de serveis al passeig de les Palmeres
Nou sistema d'estabilització del camí principal al passeig de les Palmeres (excavació i refeta de caixa de
camí pels 3.520 m2)

19
20

Enjardinament de les parcel·les al voltant de la zona infantil d'Olot, parcel·la del passeig de les Palmeres
des de Casa Trias a la zona d'àpats i parcel·la de sota Tres Creus

21

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

22

Reforç de la manutenció i vigilància del verd
Augment de la biodiversitat al parc, amb col·locació de caixes niu, menjadors, caixes de ratpenats, hotels
d’insectes o altres elements
Afavoriment d'espècies arbustives autòctones que fructifiquen a l'hivern (el parc com un refugi i com una
font de recursos per l'avifauna)

23
24
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)

26
Pla de seguretat, d'emergències, vigilància i incendis
4.2 PROPOSTES DE LA CIUTADANIA
27

Dotar de més recursos a Parcs i Jardins

5. QUALITAT DELS LÍMITS
5.1. Projectes per a canvis de caràcter, seccions i obertura de carrers limítrofs
Millora de l'avinguda del Coll del Portell a l’entrada al parc (secció del carrer amb pàrquing, murs i vistes
1
cap a Collserola)
2
Millora de la secció del carrer Turull (tanques, murs i pàrquing)
3
Projecte executiu de la Rambla Mercedes, entre St. Josep de la Muntanya i Av. Coll de Portell
5.2. Accions per a enjardinaments i intervencions poc invasives i respectuoses amb el caràcter de la zona
forestal
4
Millorar l’espai al voltant de l'àrea gossos a l'entrada del Coll (camins, vegetació, bancs)
Recuperació de l’enjardinament del carrer Sant Josep de Cottolengo, entre el carrer Antequera i el
5
passatge Sagrada Família.

Tractament del camí d’accés des de Riu de la Plata i Ferran utilitzant materials i fent intervencions poc
invasives i respectuoses amb el caràcter de la part forestal i dels entorns
5.3. Projecte de millora urbana
6

7

Mitigació de l’impacte dels edificis situats als límits

8
Millora de la Plaça de la Mitja Lluna
5.4. Projectes d'urbanització de carrers limítrofs
9

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

10

Projecte d’urbanització de la Font del Carbó

11

Reurbanització Carrer Alguer

12

Projecte executiu de Reurbanització del Carrer Baixada de la Glòria

13

Projecte d’urbanització parcel·la Ramiro de Maeztu

14

Projecte de reurbanització del carrer Tirso

15

Reurbanització del Carrer Antequera

16

Projecte de reurbanització del Carrer Olot

17

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

5.5. Més Recorreguts i accessos
Donar més importància a la porta del barri del Coll, principal entrada a la zona forestal i accés directe a la
18
font de Sant Salvador
19
Nova connexió des del carrer Marianao
20

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

21

23

Senyalització de les connexions amb els parcs dels Tres Turons
Millora de la qualitat dels itineraris veïnals que connecten els barris limítrofs (dins del parc i a l'entorn
immediat)
Connexió Carretera del Carmel amb accés a Parc Güell

24

Arranjament escales Carrer Ceuta

25

Projecte per a renovar l’enllumenament dels carrers de l’entorn del Park Güell a LED.

26

Projecte de reurbanització de les escales del carrer Haití.

27

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

28

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

29

Projecte Ascensor al carrer Mossèn Batlle

30

Obra Ascensor al carrer Mossèn Batlle

22

5.6. PROPOSTES DE LA CIUTADANIA
31

Escales entre el Club Natació Catalunya i el Carmel

32

Zones d'estada a la zona forestal

6. ACCÈS A LA ZONA REGULADA

1

Enfortir i optimitzar el sistema Gaudí Més

7. CULTURA
7.1. DISCURS MUSEOGRÀFIC INTEGRAL
El Park Güell com un centre d'aprenentatge a partir de la seva singularitat com a parc urbà amb valor
1
patrimonial verd, arquitectònic, cultural
Discurs museogràfic de qualitat del parc com un conjunt integrat i enfocat al coneixement: història (abans,
2
ara, després), orografia, fauna, flora, hidrografia, paleontologia, usos, post-història, urbanització,
arquitectura, memòria col·lectiva, art
3

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

Reivindicar al Park Güell l’ús ciutadà del terme Museu: àgora pública, laboratori urbà i espai d’innovació
cultural
7.2. MÉS OFERTA CULTURAL
Creació d'una oferta cultural àmplia i variada (nenes, famílies, gent gran, adults, dones...), tant dins com
5
fora del parc (relació del parc amb els barris limítrofs)
Crear més recorreguts temàtics amb durada de temps variable i que ofereixin diferents camins i
6
interpretacions del parc
7
Agenda d’activitats que ofereixen formes contemporànies de viure el parc i els barris
4

8

Inclusió del parc a l’agenda cultural de l'Institut de Cultura de Barcelona

9

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

10

Promoció d’activitats culturals pel veïnat a través de canal de comunicació dels barris limítrofs i en català

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
12
Permetre que els itineraris culturals del barri incloguin la zona regulada
7.3.MILLORAR LLOC I RECURSOS EXPOSITIUS
11

13

Crear un nou centre d'interpretació

14

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

15

Dotar de més recursos a la Casa del Guarda

16

Recuperar els pavellons d’entrada i les coves per a ús públic
Preveure com es pot fer accessible o plenament visitable, la cisterna de sota de la Sala Hipòstila, com a
17
part del complex patrimonial relacionat amb l’aigua.
18
Promoure l’ús de l’aplicació “Park Güell Barcelona” com a audioguia
7.4. CONEIXEMENT, RECERCA I DIFUSIÓ
19

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

20

Catàleg d’elements i de la història del parc

21

Catàleg d’espècies vegetals

22

Catàleg de la fauna
Programa de recerca continu relatiu als aspectes de significació històrica i coneixement del medi natural del
parc

23

8. ASPECTES SOCIOECONÒMICS

8.1. PROTECCIÓ I IMPULS DEL COMERÇ LOCAL

1

Estudi de l'impacte sobre el comerç local de les noves ubicacions dels busos turístics i bus llançadora

2

Millorar la regulació per facilitar l’acció inspectora

3

Regular permisos per a comerços enfocats al turisme als barris limítrofs

4

Crear un Pla de desenvolupament econòmic per al Districte de Gràcia

8.2. MERCAT DE L'HABITATGE
Incrementar les inspeccions contra els pisos turístics il·legals a l'inici de la temporada alta als voltants del
Park Güell
Fer un seguiment de l’evolució del mercat immobiliari d'acord amb els canvis previstos a la zona per
6
detectar el més aviat possible processos de gentrificació
8.3. REGULACIÓ DE LA VENDA AMBULANT I ARTISTES AL PARC
5

7

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

8

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

9

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

8.4. REFORÇ DE LA SEGURETAT
10

Reforç de la seguretat i instal·lació de sensors

11

Motorització de la porta del Carmel

12

Pla d’autoprotecció

13

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

14
15
16
196

Augmentar la presència d'agents cívics a la zona amb més presència de patrimoni arquitectònic
Estudiar la possibilitat de col·locació de càmeres de videovigilància per protecció del patrimoni i ordenació
del trànsit
Campanyes de comunicació amb l'objectiu d’informar el visitant dels efectes de la compra d’objectes
falsificats
Total

ACTUACIONS APROVADES AL GRUP D'IMPULS A LA SESSIÓ DE 28 DE JUNY DE 2018

A

Ampliació Aula Turull

B

Jocs infantils carrer Sant Cugat

C

Escales C/Alguer

D

Urbanització carrer Antequera

E

Connexió carretera Carmel amb Park Güell

F

Arranjament vorera Albert Llanas i Ramiro de Maeztu

G

Nou aparcament i gespa artificial al CF Carmel

H

Arrajament escales C/Ceuta

I

Rehabilitació Baldiri i Reixac

J

Redacció de projectes 2019-2022

K

Activitats de caire social/cultural

L

Pla director d'infraestructures i serveis

M

Actuacions infraestucturals i de manteniment

Ecologia Urbana

ANNEX 3
DEL MODEL DE GOVERNANÇA

1 Del model de governança
La Mesura de Govern presentada el 17 de gener de 2018 a la Comissió d’ecologia, urbanisme i
mobilitat descriu un model de Governança que estableix una forma d’organització d’un determinat ens.
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 directa amb la presa de les decisions o d’una
forma participada.
A la Mesura de Govern es presenta un model de gestió adaptativa fins a la definició d’un model final,
que en el seu transcurs es concreta d’entrada amb la creació d’un Consell del Park, que en el
desenvolupament de la Mesura i la seva concreció es denominarà Grup d’Impuls i Seguiment de la
Mesura del Park Güell. En aquest sentit el Grup d’impuls exerciria les funcions d’ens gestor propi, per
una gestió més eficaç per a un espai amb una gran profusió d’actors. El Grup d’Impuls estaria
acompanyat per grups de treball tant dedicats a la investigació, estudi i divulgació científica del Park
Güell i de l’obra d’Antoni Gaudí, com dedicats a temes transversals del funcionament del park en
especial la mobilitat, els espais i equipaments públics així com el desenvolupament urbanístic dels barris
del seu entorn, i on estaran presents les diferents entitats dels barris, tècnics i altres grups d’interès. El
model de governança es complementarà per una Comissió Tècnica Executiva que vetllarà pel
funcionament diari del park i per una Secretaria Técnica que donarà el suport transversal.

2 El Grup d’Impuls
MASU promourà el Grup d’impuls i seguiment de la Mesura del Park Güell, com a màxim òrgan
participatiu, sense personalitat jurídica pròpia, amb l’objectiu de facilitar i millorar el coneixement, la
difusió, la protecció, la gestió i la transformació del Park i el seu entorn.
El Grup d’Impuls és una iniciativa del Govern a través de la IV Tinència d’Alcaldia que es desenvoluparà
a través de les estructures executives de la Gerència d’Ecologia Urbana i sota coordinació de la
gerència adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans.
Formaran part del Grup d’Impuls el actors del govern municipal amb vinculació amb el Park, els dels
grups municipals en representació al consistori, representants de les entitats i la ciutadania, i experts.
3. Els grups de Treball
Els grups de treball els crea el Grup d’Impuls per al debat, anàlisis, propostes i seguiment d’actuacions
que requereixen del coneixement específic.
En formaran part entitats d’àmbit local o sectorial així com persones a títol individual segons defineixi les
normes de funcionament que aprovi el Grup d’impuls.
En poden formar part també tècnics municipals, professionals o experts en funció de la temàtica.

4 De la Comissió Tècnica Executiva
És l’òrgan de gestió diària del Park i vetllarà pel compliment de la Mesura de Govern i de les actuacions
que se’n deriven.
Té una composició tècnica horitzontal i amb caràcter executiu que es basa en un model 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 (Gerència adjunta de Medi
Ambient i Serveis Urbans, Institut Municipal de Parcs i Jardins, Institut Municipal d’Urbanisme i Barcelona
d’inversions Municipals), Barcelona de Serveis Municipals, l’Institut Municipal de Cultura i els Districtes
de Gràcia i d’Horta-Guinardó.

5 De la Secretaria Tècnica
La Secretaria Tècnica té una clara visió transversal i de coordinació de tots els operadors municipals. Als
efectes, la Gerència d’Ecologia Urbana, titular de la secretaria, impulsa aquesta tipologia de projectes a
través de l’Institut Municipal d’Urbanisme que designarà, d’entre el components de la Direcció de Serveis
de Coordinació de Projectes, el seu responsable com a secretari/a tècnic/a.
Són funcions de la Secretaria Tècnica:
a) Vetllar pel bon funcionament del Grup d’Impuls, assistir a la presidència, els membres del Grup i
els grups de treball i representar-los quan aquesta funció li sigui delegada.
b) Desenvolupar les tasques de coordinació i relació amb les diferents dependències i empreses
municipals.
c) Impulsar el desenvolupament de les accions previstes a la Mesura de Govern.
d) Exercir la coordinació i relació amb d’altres institucions o administracions.
e) Exercir les funcions de coordinació de la comissió tècnica executiva.
El personal destintat a la Secretaria Tècnica disposarà d’una oficina amb seu la Carretera del Carmel
24, sense perjudici que els seus membres segueixin disposant dels seus llocs de treballs assignats.
Així mateix, la Secretaria Tècnica donarà suport a la Gerència adjunta de Medi Ambient i Serveis Urbans
com a responsable del/s contracte/s que s’encarreguin, i li correspondrà supervisar-ne l’execució.

