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LA SÍNDICA PLANTEJA MINIMITZAR LES RESTRICCIONS 

D’ACCÉS DELS BARCELONINS AL PARK GÜELL 
 

Vilà proposa la gratuïtat pels menors d’edat i els titulars de la targeta rosa, i que 

l’espai sigui d’accés lliure per a tothom en l’horari de menor concurrència 

  

La defensora considera que cal explicar bé i amb detall el funcionament del registre 

Gaudir + Barcelona, que ha de permetre als inscrits l’accés lliure 

 

Com a Patrimoni de la Humanitat, l’Administració té l’obligació de salvaguardar el 

recinte i, per això, cal més control i una limitació de l’afluència massiva 
 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha emès una resolució en què 

recomana a l’Ajuntament introduir alguns ajustos en el projecte que regularà l’accés a la 

zona monumental del Park Güell, a partir del 25 d’octubre, per minimitzar les restriccions 

d’accés dels barcelonins al recinte. Entre altres mesures, Vilà proposa garantir l’accés 

lliure als menors d’edat i a tots els titulars de la targeta rosa, obrir el parc gratuïtament en 

dates significatives, com les festes de la Mercè o de Gràcia, i garantir l’accés lliure per a 

tothom en l’horari de menor concurrència. 

  

La defensora considera que també cal definir amb detall el funcionament del registre 

Gaudir + Barcelona, que ha de permetre a tots els inscrits l’accés lliure al Park Güell, i 

explicar-lo bé a la ciutadania, perquè ara mateix no està molt clar com s’ha de fer per 

inscriure’s: 

 

En el web, www.parkguell.cat, es diu que el registre s’iniciarà durant el mes 

d’octubre i que els inscrits “podran retirar un entrada gratuïta diària per visitar la 

zona monumental del Park Güell i reservar-la amb antelació si ho desitgen”, però, en 

el moment de tancar aquesta nota de premsa, no s’informava com i què i s’ha de fer 

per apuntar-se. 

  

L’equip de la síndica també ha constatat en dues trucades al telèfon d’atenció al 

client que figura en el web (902 200 302) que la informació que es dóna no es prou 

http://www.parkguell.cat/
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acurada i pot portar a confusió a la ciutadania. En les dues trucades, l’operador ha 

assegurat que el recinte només serà gratuït pels veïns fronterers i que la resta de 

ciutadans hauran de pagar com els turistes.  

  

En la informació que l’Ajuntament ha fet arribar a Vilà s’indica que la tramitació per 

inscriure’s en el registre es farà a l’OAC de la plaça de Sant Miquel, a partir de 

l’octubre, però la síndica és de l’opinió que la tramitació del permís per inscriure’s 

s’hauria de poder fer en totes les OAC’s de la ciutat, i així ho ha recomanat al 

consistori, ja que el registre ha de permetre que els ciutadans que vulguin fer un ús 

més assidu del parc ho pugen fer de manera gratuïta i sense impediments. 

 

La intervenció d’ofici de la síndica ha estat motivada per la disconformitat que diferents 

veïns li van exposar per la restricció d’accés, en relació amb el procés participatiu portat a 

terme per l’Ajuntament i per una possible discriminació entre veïns de Barcelona en 

l’accés a la zona regulada del parc, segons el barri de residència. 

 

El projecte aprovat pel Govern Municipal per preservar el patrimoni preveu la limitació 

d’entrada a la part monumental del Park Güell i comporta el tancament d’aquesta zona i el 

pagament per accedir-hi, tot i que serà lliure i gratuït per als veïns, amb una tarjeta 

personal, dels barris adjacents (El Coll, Vallcarca-Penitents, la Salut, El Carmel i Can 

Baró) i la comunitat educativa de l’entorn immediat. També es preveu un sistema d’accés 

gratuït alternatiu als inscrits en el citat registre Gaudir + Barcelona. 

  

L’aforament màxim permès a la zona monumental serà de 800 visitants per hora i 

s’afegirà una reserva de 100 entrades per a persones inscrites prèviament en el registre 

de visitants del Park Güell. Els veïns del barris adjacents no es veuran afectats en el 

comput de l’aforament. 

 

En els darrers cinc anys, el turisme a Barcelona ha crescut de manera molt significativa, i 

el Park Güell és un dels monuments més visitats pels turistes. De les 14.400 visites que 

es feien el 2007 es va passar a 25.000 visites diàries l’any passat. En total, el nombre de 

visitants anuals superen els 9 milions. 

 

Segons la defensora, el resultat d’aquesta alta concentració de persones, que en moltes 

àrees del parc sobrepasa el que el recinte pot suportar, té aspectes molt perjudicials per a 

la conservació del patrimoni i comporta, també, un perjudici greu a la població autòctona 

que ha de suportar el gran nombre d’autocars i cotxes que hi accedeixen, i ha perdut la 

referència del parc com un lloc de repòs i esbarjo durant la major part del dia. 

 

No hi ha dubte que el turisme és un dels mitjans més importants per a l’intercanvi cultural i 

personal, alhora que és una font de riquesa per a l’economia del país amfitrió. Però un 

turisme mal gestionat pot posar en perill la naturalesa del patrimoni i el seu entorn 

ecològic, i degrada, al mateix temps, la pròpia experiència dels visitants, que no poden 

gaudir d’aquest bé en condicions adients. 
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La síndica considera que, com a Patrimoni de la Humanitat, les administracions públiques 

tenen l’obligació de salvaguardar la integritat del Park Güell per a les generacions futures. 

I per aconseguir-ho cal reduir la massificació de l’espai, amb un major control i una 

limitació de l’afluència massiva. Ara bé, les mesures que es prenguin no han d’impedir 

compaginar les visites turístiques amb els usos veïnals del recinte com a lloc de passeig, 

cultura i oci en condicions equivalents a la resta de parcs de la ciutat. 

 

Per controlar i gestionar el nombre de visitants existeixen diverses possibilitats tècniques. 

Tal com indiquen alguns veïns contraris al projecte municipal, es pot apostar per la 

promoció d’un model sostenible o la gestió dels accessos…. L’opció aprovada per 

l’Ajuntament és una altra possibilitat de control, que preserva la part més fràgil del parc i 

manté la resta del conjunt monumental del parc d’ús públic i gratuït, però suposa un 

inconvenient pels veïns i la resta de ciutadans de Barcelona. Els primers hauran 

d’acreditar sempre, amb una targeta, que són residents, i els segons s’hauran d’inscriure 

prèviament en un registre i demanar torn de visita per a poder accedir sense pagar. 

 

Pla per una gestió integral  

En definitiva, el pla d’actuacions presentat és necessari i sembla aportar solucions 

raonables, tot i que mereixen un seguiment i avaluació exhaustius en un futur per garantir 

el bon funcionament i estalviar efectes indesitjables. El pla, però, no aborda de manera 

global els problemes del parc i la seva gestió, perquè les intervencions previstes només 

preveuen accions en relació amb el tancament del parc i el cobrament de l’entrada. 

 

La síndica creu que és urgent un pla d’actuacions que consideri la gestió integral del parc i 

ha recomanat a l’Ajuntament elaborar un pla director i la posada en marxa d’un conjunt 

coherent d’objectius, estratègies, mesures i actuacions que tinguin en compte la gestió del 

parc en la seva totalitat i que asseguri, també, la preservació dels seus jardins i la 

biodiversitat del seu paisatge. En aquest sentit, Vilà creu que els ingressos que s’obtinguin 

del cobrament de les entrades s’haurien d’invertir en la millora del parc. 

 

En el seu informe, la síndica analitza també la Taula de Participació creada entorn del 

Parc Güell i a la qual es va convocar tots els veïns del barris adjacents al parc i les entitats 

directament afectades. Segons Vilà, en aquesta taula no es van crear els mecanismes de 

participació ni els instruments necessaris per parlar d’una vertadera participació, d’una 

participació que servís per crear consens. 

 

Les reunions van servir per anar perfilant les actuacions en relació amb la zona on es 

restringirà el pas de visitants i els mitjans que en possibilitaran el control, però en cap cas 

s’han tingut en compte altres alternatives. La decisió de tancar el recinte monumental, així 

com el fet de cobrar entrada, estava ja pressa. 

 

La participació activa i real comporta la implicació de la ciutadania en la mateixa etapa del 

diagnòstic i en la identificació de possibles solucions, i això requereix transparència 
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administrativa. És a dir, és necesari que l’Administració faciliti als agents implicats tots els 

elements necessaris per conèixer en profunditat el problema i les seves possibles 

solucions, i, també, el coneixement dels recursos necessaris i el seguiment del projecte 

que finalment s’aprovi. 

 

Pel que fa al pla d’actuacions s’estableixen una sèrie d’objectius, però en cap moment no 

s’ementa quines accions es preveu portar a terme en la preservació del seu paisatge en 

general, ni tampoc per a la utilització del parc per a l’ús ciutadà. Es planteja que s’han de 

reduir els costos de manteniment que suposa el parc per la ciutat, però no s’aporta cap 

dada objectiva del pressupost i manteniment d’aquest i s’obvien els beneficis econòmics 

que comporta el Park Güell per a la ciutat, així com la possibilitat d’obtenir ingressos a 

nivell supramunicipal, donat el caràcter de patrimoni universal del parc. 

 

En opinió de la síndica, la presentació d’un pla d’actuacions més global, amb el 

manteniment del parc i del seu balanç econòmic i la possibilitat de valorar alternatives al 

tancament proposat, hauria facilitat l’apropament de posicions i una major implicació en la 

pressa de decisions de les accions a portar a terme. 

 

Discriminació positiva 

Respecte a una possible discriminació entre els veïns de Barcelona pel fet que els veïns 

dels barris adjacents al parc puguin tenir accés lliure i gratuit al parc, crèiem que és una 

discriminació positiva per als veïns que l’utilitzen com a lloc de pas per accedir a 

determinats serveis i com a element de connexió entre barris. 

 

La síndica no veu que aquest tracte diferenciat comporti una discriminació perquè hi ha 

una diferència d’usos entre els veïns i la resta de ciutadans. La utilització quotidiana del 

parc per part de molts veïns per cobrir les necessitats d’accés a altres barris, així com a 

diversos equipaments, serveis i centres, i el fet que quatre de les cinc entrades previstes 

en la zona regulada del parc són utilitzades per una quantitat rellevant de veïns, suposa 

un ús diferent del parc en relació amb elñ que fan altres ciutadans 

 

Si l’Ajuntament no hagués tingut en compte aquesta realitat, els veïns del parc haurien 

patit un greuge comparatiu. Per aquest motiu, la síndica creu que estan prou justificades 

les mesures de tractament diferenciat que s’han pres per assegurar el pas lliure i gratuït 

dels veïns a la zona restringida. 

 

Finalment, la síndica vol posar èmfasi en el fet que el sistema tarifari sembla fonamentat 

únicament en la desincentivació de l’afluència i en la conveniència de recaptació 

econòmica, i considera que el pagament només pot mantenir-se en tant que sigui 

imprescindible per limitar el nombre de visitants menys interessats.  


