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Objectius del projecte 

Preservar el patrimoni, millorar la 
qualitat de vida i l'experiència de la 
visita 
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Zona regulada  



Objectius del projecte 

 

Preservar el dret dels veïns a gaudir d’un espai de lleure que els és propi 

Conservar i protegir el patrimoni artístic i cultural del Park Güell, únic en 

el món 

Recuperar l’espai per a la ciutat 

Millorar la qualitat de vida dels veïns revertint els beneficis que genera 

l’activitat turística  

Optimitzar l’experiència de la visita al conjunt monumental, tant pels 

barcelonins i barcelonines com pels visitants  
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Fites assolides i propers 
esdeveniments 
El 25 d’octubre s’inicia la regulació   
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Fites assolides  

Desembre 
 
#3  Presentació pública del projecte de regulació 

 
Febrer  
 
#15 Inici licitació obres i instal·lacions  

    

Maig 

 

#13   Inici de les obres al Park per dotar-lo de les instal·lacions necessàries per regular els accessos 

en horari turístic 
 

Juny  

  

#10    Inici de recollida de dades a les escoles per permetre la lliure circulació dels alumnes, dels 

pares, acompanyants, professorat i PAS dels centres escolars de l’entorn. Són les escoles: Baldiri 

Reixac, Cor de Maria, Jesuïtes de Gràcia, Petit Virolai, Reina Elisenda i Turó del Cargol 
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Propers esdeveniments  

Juliol 
 
# 19 Posada en marxa del web www.parkguell.cat 

 # 22 Inici de la venda d’entrades  
 
Setembre 
 
#  Segona quinzena   

 Els veïns rebran una carta informativa del procediment que cal seguir per obtenir la 
 targeta personal i intransferible de lliure accés,  que podran rebre al seu domicili. 
 
 Les comunitats educatives començaran a rebre els carnets de lliure accés. Amb l’inici 
 del curs escolar es procedirà a repartir als alumnes, als propis centres, la targeta 
 personal i intransferible que els hi permetrà la lliure circulació i accés. 
 
Octubre 
 
# Inici del registre GAUDIR+BCN 
 
 #25 Inici de la regulació d’accessos de la zona monumental  
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Accés al Park Güell 

Modalitats per a veïns i visitants 
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Accés al Park Güell: Veïns  

Els 70.000 veïns empadronats dels barris adjacents 

del  Coll, Vallcarca-Penitents, La Salut, El Carmel i 

Can Baró tindran accés lliure durant tots els dies de 

l’any mitjançant una targeta personal i intransferible. 

 
• Al llarg de la segona quinzena,  els veïns rebran 
una carta informativa del procediment que cal seguir 
per obtenir la targeta que podran rebre al seu 
domicili. 
 

•La carta contindrà un codi que  permetrà, a través 
del 010 o del portal de tràmits de l’Ajuntament,  
 
a) demanar la targeta i rebre-la  posteriorment al 

domicili, en 10-15 dies; o  
b) demanar hora per a recollir-la a les OAC’s de 

Gràcia, Horta-Guinardó i Plaça Sant Miquel. 
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Accés al Park Güell: centres educatius  

•Els alumnes, els pares, els acompanyats , el professorat i el PAS del centres escolars 

del l'entorn del parc disposaran d’una targeta personal i intransferible que els permetrà 

la lliure circulació o l’accés a la zona regulada. 

 

•Les escoles incloses en aquest àmbit són: Baldiri Reixac, Cor de Maria, Jesuïtes de 

Gràcia, Petit Virolai, Reina Elisenda i Turó del Cargol. 

 

•Entre els dies 10 i 26 de juny s’han recollit  a aquestes escoles les dades personals 

necessàries per elaborar les targetes de lliure circulació. S’han rebut 1.055 sol·licituds 

d’alumnes i 192 de professors i PAS. 

 

•Al llarg de la segona quinzena del mes de setembre es procedirà a distribuir als 

alumnes, als mateixos centres,  la targeta personal d’accés. 
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Accés al Park Güell: Visitants   
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Compra d’entrades 
La compra d’entrades es realitzarà a través de 
www.parkguell.cat,  a les taquilles o als caixers 
automàtics ubicats al mateix Parc i a les 
estacions de metro de Lesseps i Vallcarca (L-3).  
 
Compra individual.  La compra d’entrades es 
pot realitzar  durant els tres mesos previs a la 
visita, escollint la data i la franja horària, amb un 
màxim de 9 entrades per persona per cada 
compra.  
 
Compra grups organitzats. La compra 
d’entrades es pot realitzar durant els tres mesos 
previs a la visita, escollint la data i la franja 
horària. Si  es tracta d’un grup de més de 10 
persones, cal que s’ adrecin a l’espai de la 
pàgina web dedicada a grups i professionals, per 
tal que es registrin i reservin les entrades.  
 
En cas de comprar l’entrada a les taquilles o als caixers 

automàtics, la disponibilitat d’entrades estarà subjecta 

al nombre de visitants, fins arribar a un màxim de 800 

persones/hora, distribuïdes en fraccions de mitja hora.  

 

Tardor-Hivern 2013 
del 25 d’octubre* al 23 de març: 
de 8:30 h al 18:00 h 
* 20 d’octubre a partir de 2014 
 

Primavera-Estiu 2014 
del 24 de març al 19 d’octubre: 
De 8:00 h a 21:30 h 

http://www.parkguell.cat/


La Zona Monumental:un museu obert 

La proposta cultural del Park Güell 
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La Zona Monumental: un museu obert 
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La Zona Monumental: un museu obert 

•Per tal d’enriquir l’experiència de la visita a l’espai, s’està desenvolupant una proposta cultural que 

vol explicar als visitants el Park Güell, la seva història i l’arquitectura d’Antoni Gaudí.  

•Aquesta experiència cultural es transmetrà a través de tres suports:  

•Una app amb imatges i vídeo permetrà visitar el Park amb textos i suport àudio. L’app 

estarà disponible a l’octubre en versió Android i Iphone en 7 idiomes. 

•Es disposarà de díptics informatius que explicaran breument els punts emblemàtics 

del Park. 

•S’establirà a l’interior  de la Zona Monumental un circuit amb elements de 

senyalització que orientaran pel recinte amb la doble funció de permetre visitar tots els 

punts emblemàtics i d’endreçar el flux de visitants. 

•El desenvolupament d’aquesta proposta cultural es realitza amb col·laboració amb el MUHBA/ICUB 

•Aquesta experiència també és reflectida en la pàgina web, quins textos històrics han estat elaborats 

en col·laboració amb el Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona 
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La Zona Monumental: Gaudir+BCN 
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•L’Ajuntament de Barcelona, conscient de la popularitat del Park Güell, emprèn la iniciativa de la 

creació del registre, Gaudir +BCN  

•La finalitat del registre és la d’acostar la cultura i la història de la ciutat als seus membres,  

•El registre Gaudir+BCN s'iniciarà a principis d‘octubre de 2013  

•Qualsevol ciutadà podrà sol·licitar adherir-se a aquest registre; haurà de registrar-se 

presencialment a l’OAC de la plaça de Sant Miquel: Set dies més tard ja serà membre actiu  

•Hi ha 100 entrades/hora reservades per als membres del Registre. 

•Les activitats del Gaudir+BCN són ben diverses: 

Els seus membres rebran trimestralment per correu electrònic un butlletí amb novetats culturals de la ciutat, 

propostes d’activitats i curiositats de la història de Barcelona. 

Podran reservar de forma gratuïta, un cop l’any, una visita guiada que oferirà una ruta per la ciutat 

Podran retirar un entrada gratuïta diària per visitar la zona monumental del Park Güell i reservar-la amb 

antelació si ho desitgen. 

 



www.parkguell.cat 

L’acollida digital del parc  
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