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PARK GÜELL DE PAGAMENT? EL DEBAT SOBRE EL COBRAMENT D’UNA ENTRADA ALS TURISTES

BusTurístic amb
experiències

gastronòmiques

SILVIA ANGULO
Barcelona

N o hi ha dubte que és
el parc més visitat de
Barcelona. Una de
les joies arquitectò-

niques de la ciutat que pateix les
conseqüències de l’ús intensiu
que turistes i oriünds fan, cada
dia, dels camins, senders i pla-
ces que el conformen. I això es
nota per l’estat en què es troben
moltes àrees d’aquest jardí
immens de 17 hectàrees, que va
néixer inicialment com a urba-
nització privada per a Eusebi
Güell. L’any passat es van in-
vertir 3,1 milions d’euros a tan-
car-ne el perímetre per evitar
actes vandàlics i a millorar-ne la
il·luminació, i aquest estiu
s’acaben d’adjudicar les obres

per pavimentar el Park Güell.
La pressió de visitants, tant

de turistes com de proximitat, i
l’erosió, avui dia són els pro-
blemes principals d’aquesta zo-
na verda, segons el “projecte
executiu de millora del
paviment i altres actuacions del
ParkGüell”. Llocs com l’entrada

principal o la gran plaça amb
vistes immillorables de la ciutat
reben aglomeracions contínues
que també es reprodueixen en
llocs menys populars, com la
zona del monument al Calvari
(el Turó de les Tres Creus). El
cert és que, segons el pla
director del parc (2010-2020),

que es va començar a executar
l’any passat, caldran ni més ni
menys que 34 milions d’euros
per posar el parc al dia. De
moment, i a l’espera d’inversi-
ons futures, la pavimentació del
Park, que s’haurà d’executar en
tres mesos, té un cost de
770.000 euros i servirà per

actuar demanera urgent a dotze
senders.
El pla, que fins fa uns dies es

trobava en exposició pública,
defineix les zones prioritàries
d’actuació, camins que es
troben en mal estat a causa del
pas del temps, de l’ús intensiu i
de les característiques del
terreny, on predominen pen-
dents forts que generen fenò-
mens d’erosió greus. La memò-
ria del projecte reconeix que
certs punts estan “molt dete-
riorats”. Es preveu, doncs, actu-
ar en un total de 8.200 metres
quadrats de sòl que se substituï-
ran per materials nous que si-
guin més resistents al pas del
temps i a la pressió de les visites
continuades.
Una altra actuació serà la re-

construcció de les vorades de pe-

Turismebusca 15milions

]Aprofitant la fama mun-
dial de la gastronomia
catalana, Turisme de
Barcelona posarà en
marxa una experiència
pilot amb el Bus Turístic
per convertir la visita
per la ciutat en un “viat-
ge gastronòmic”. L’ens
està treballant en el dis-
seny d’un autobús que
permeti incorporar tau-
les per donar cabuda a
uns 40 comensals, que
iniciarien la ruta per la
ciutat alhora que van
degustant un menú es-
pecial per a l’ocasió. “Es
tractaria de poder sortir,
per exemple, a les set de
la tarda de la plaça
Catalunya, fer un aperi-
tiu en ruta mentre es
visiten llocs emblemàtics,
degustar un primer i un
segon plat aturats en al-
gun lloc davant el mar i
fer les postres de nou en
ruta”, explica el presi-
dent de Turisme de Bar-
celona, Joan Gaspart.
Una oferta que voldria
ser com un Bateau
Mouche de París, però
sobre l’asfalt. Una línia
d’ingressos extra que
s’estudia implementar
aprofitant els grans re-
sultats turístics que està
tenint la ciutat, amb
rècords nous cada tem-
porada.

perquè les directives europees
no permeten la discriminació
entre turistes i veïns per accedir
a zones públiques, però precisa-
ment Turisme de Barcelona re-
clama imaginació per salvar
aquest escull. Fandos reconeix
que actualment s’està quadrupli-
cant l’afluència recomanada per
salvaguardar el patrimoni artís-
tic de la zona i que el manteni-

ment ordinari anual del parc,
882.440 euros, és també una im-
portant despesa sobre la qual
s’ha de debatre, “però sempre
amb el consens dels veïns”, amb
qui Fandos es reunirà a finals
de mes.
El progressiu deteriorament

del Park Güell ja va ser objecte
l’any passat d’un pla director
amb què l’institut municipal de
Parcs i Jardins plantejava una
inversió de 34 milions d’euros

extres per condicionar aspectes
de la zona, com la tanca perime-
tral o l’enllumenat. Un pla que
passava per la col·locació de
torns en els accessos al parc: els
veïns llavors ho van veure com
el primer pas per cobrar entra-
da, cosa que va causar un gran
enrenou i el compromís explícit
de l’aleshores regidora de Medi
Ambient, Imma Mayol, que no-
més servirien per conèixer
l’afluència de visitants. Tanma-

teix, es va desestimar tot l’as-
sumpte per manca de consens
polític.
Un altre espai on Turisme

tambéha posat els ulls és el zoo-
lògic. No reclama pas els benefi-
cis de les entrades però sí crear
un espai turístic per treure més
profit de les visites dels turistes.
“S’han de buscar noves fórmu-
les de negoci. Crear un espai on
els turistes tinguin informació
en el seu idioma i crear alguna

cosa especial”, explica Gaspart.
En aquestmateix sentit ha inici-
at converses per obrir nous ne-
gocis turístics que combinin in-
formació amb la venda de souve-
nirs en els principals punts d’en-
trada a la ciutat com l’aeroport
del Prat, el port de Barcelona,
les estacions de Renfe o els
punts de més pes turístic de les
autopistes. L’acordmés avançat
és el que Turisme de Barcelona
tancarà amb l’aeroport per

L’Ajuntament invertirà 770.000 euros a millorar
senders i camins molt deteriorats

L’erosió iel turisme
fanforatalparc
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