10 h

Discurs inaugural de benvinguda i presentació
Sra. Marga Viza, directora de Cultura de la Fundació Catalunya-La Pedrera,
i Sr. Joan Pluma, director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

10.15 h Presentació del web ‘Portal Gaudí’
Representant de l’empresa proveïdora dels serveis

10.45 h “Regulació dels accessos al Park Güell”
Sr. Ignasi Armengol, director general de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM).
A continuació, torn obert de paraula.
El Park Güell és un conjunt monumental i paisatgístic únic al món, alhora que és
un espai històric i identitari de la ciutat de Barcelona. El 1984 va ser distingit per
la UNESCO com a Patrimoni Mundial. Amb el pas dels anys i l’auge de Barcelona
com a capital turística, ha esdevingut una icona de la ciutat i l’any 2012 va rebre
prop de 9.000.000 de visitants. Aquest increment progressiu de visitants va suposar
un increment de pressió pel propi Park i el seu entorn. L’any 2013 es va iniciar
un procés de regulació parcial (8% de la superfície total del Park), amb l’objectiu
de garantir la conservació del patrimoni a la zona més fràgil i massificada del
Park, i de disminuir la pressió al seu entorn. La regulació d’accessos iniciada l’any
2013 és l’eix central d’un pla d’actuacions emmarcat en quatre variables: cultura,
sostenibilitat, societat i economia. Un any i mig després de la regulació el balanç
de les accions iniciades posa en valor els resultats aconseguits i planteja també
l’escenari de futur per tal de garantir que el Park Güell sigui un espai cultural de
qualitat i un exemple de convivència que fomenti la sostenibilitat.

11.15 h “La Sagrada Família. Des de la visió local, nacional i internacional”
Sra. Marta Otzet, directora de Comunicació i Màrqueting de la Basílica
de la Sagrada Família.
A continuació, torn obert de paraula.
La Basílica de la Sagrada Família és un temple en construcció, que té una finalitat
espiritual i representa una icona turística i cultural internacional. La seva
complexitat en la gestió rau en la dificultat de compaginar aquestes tres vessants,
garantint en tot moment la qualitat, la sostenibilitat i la integració en el teixit
social de la ciutat. És per això que intentem gestionar els 3,2 milions de visitants
treballant de forma dinàmica, revisant i actualitzant l’operativa, la gestió dels
públics, l’experiència de l’usuari, l’oferta i els itineraris.

11.45 h Pausa cafè/te
12.30 h “Turisme a la Colònia Güell: més que la Cripta”
Sr. Miquel Domènech, responsable tècnic del Consorci de la Colònia Güell
i el Sr. Ángel Díaz, director d’Advanced Leisure Services, empresa
concessionària del servei de visites.
A continuació, torn obert de paraula.

El Consorci de la Colònia Güell des del moment que el 2012 va organitzar el servei
de visites, va considerar que la Cripta i el conjunt de la Colònia Güell havien de
formar part de la mateixa oferta turística. Així, el centre d’interpretació explica
la colònia i insereix la cripta en aquest context. D’altra banda, l’impacte del
turisme en la vida d’una comunitat de 700 habitants és un factor sempre present.
Que el turisme generi noves activitats econòmiques a la colònia és un repte. La
Colònia incrementa cada any el nombre de visitants (63.046 el 2014), dels quals
aproximadament el 50% són estrangers i el 45% catalans. La captació de visitants
es fa per diverses vies: cercant acords amb empreses turístiques, hotels, entitats o
la venda on-line, tot suma. S’ha consideratt molt important la integració de serveis
al visitant (audioguia, tiquet, transport,.. ) que millora la qualitat de la visita i
alhora permet millorar el rendiment econòmic del servei. L’estratègia es basa en
fer conèixer un Gaudí desconegut, que va utilitzar la Cripta com a laboratori, és el
Gaudí Lab, per poder escometre el projecte de la Sagrada Família.

13 h

“Gestión Turística y Conservación en el Conjunto Monumental
de la Alhambra y Generalife”
Sr. Fernando Martínez, cap del Departament de Visites Pública del Patronato
de La Alhambra y Generalife.
A continuació, torn obert de paraula.
Des de fa dècades el “Patronato de la Alhambra y Generalife” assaja un model de
gestió de fluxos turístics amb l’objectiu de reduir la pressió sobre el monument per
assegurar unes pràctiques sostenibles. La intervenció es centra en la inscripció del
monument dins la Llista del Patrimoni Mundial, les propostes de diversificació de
la oferta turística que s’han implementat en els darrers anys i les distribucions
d’aforament (turisme individual, turisme professional, visites institucionals i
educatives). De la mateixa manera, sense una normativa de visit,, els actors
implicats en la visita al monument no tindrien el marc necessari per a procedir.
En aquest sentit, s’exposen els diferents mecanismes d’accés a les quotes d’entrades
establertes, amb l’obligatorietat de constituir-se en agent autoritzat pel “Patronato
de la Alhambra” per la participació al canal professional.
La ponència es centra també en les particularitats de gestió que presenta cadascun
dels tipus de visita, ja que es tracta de forma diferent als “creueristes”, als grups
compactes procedents de circuits, als receptius de la ciutat de Granada o a les
visites institucionals o educatives.

14 h

Pausa i dinar

15.30 h Taula rodona
• Convivència amb l’entorn/barri
• Gestió dels fluxos turístics
• Accessibilitat amb mitjans de transport
• Accions promocionals i de difusió

17 h

Discurs de clausura
Sra. Marta Lacambra, directora general de la Fundació Catalunya-La Pedrera,
i Sra. Elsa Ibar, subdirectora general de Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i
Paleontològic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

