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1.- INTRODUCCIÓ
L’any 2019 l’actuació del Consorci de la Colònia Güell ha seguit orientada al
desenvolupament de les seves funcions de conservar i difondre el patrimoni que administra.
Com a fites més rellevants es destaquen les següents:


La continuïtat de la realització de treballs puntuals de conservació de la Cripta. Alguns
d’aquests treballs s’han ajornat en aquest 2019 atès el període que ha estat sense
cobrir la figura de responsable tècnic, des de la jubilació de la persona que ocupava
anteriorment aquest càrrec, que es va jubilar a data 31 de desembre de 2018, i la
incorporació del nou responsable tècnic, que es va produir el mes de maig de 2019.



La licitació i formalització del nou contracte de servei de jardineria, que s’ha fet
mitjançant una licitació reservada a centres especials de treball. Aquest contracte s’ha
iniciat l’1 de gener de 2020. Prèviament es va aprovar un contracte menor per prestar el
servei de l’1 de juliol al 31 de desembre, atès que el servei adjudicat finalitzava a 30 de
juny i no s’havien pogut elaborar els plecs de licitació.



Execució de dues obres de restauració i millora de la Cripta i el seu entorn com són
l’obra de la Fase II d’acondiciament de l’entorn nord i nord-oest de la Cripta de la
Colònia Güell i endegament dels acopis de material i altres elements d’obra no utilitzats
i de les restes del taller Gaudí i l’obra restauració dels vitralls del finestral F01 i
substitució dels vidres provisionals dels finestrals F04, F05 i F06 de la Capella del Sant
Crist.



El manteniment de la tendència d’increment del nombre de visitants, arribant als
92.657, xifra que suposa un increment de l’11,2 % respecte a l’any 2018.

Del conjunt d’actuacions del Consorci i del context en que s’han desenvolupat es fa una
descripció sintètica tot seguit.

2.- CONSERVACIÓ I MILLORA DE L’ENTORN. LES PINEDES
En el decurs del 2019 es va continuar realitzant els treballs habituals de manteniment de
l’entorn de la Cripta, com són les pinedes que l’envolten. Aquestes tasques han consistit en
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sega d’herbes quan convenia, neteja tres dies a la setmana, poda selectiva, tractaments
fitosanitaris, neteja de canalitzacions d’aigües pluvials, i substitució del mobiliari deteriorat o
trencat, així com la neteja i buidatge de les papereres del conjunt de la Colònia Güell.
Es va substituir la font de la pineda, instal·lant un model nou que portés incorporat un petit
abeurador per a gossos. Aquesta substitució es va realitzar per donar resposta a un
problema calia resoldre, com era que es generaven basses d’aigua atès que les persones
propietàries de gossos tapaven la part de sota de la font, per tal de crear un abeurador pels
seus animals. Amb aquesta substitució de model de la font el problema ha quedat resolt.

Imatge de la nova font de la Pineda

Durant el primer semestre el servei de jardineria ha estat prestat per l’empresa Negocios
Puerto 1975 SL (La Cyca) amb un cost total del servei, amb l’IVA inclòs de 8.349,47 euros.
En data 30 de juny de 2019 va finalitzar el contracte adjudicat a l’empresa Negocios Puerto
1975 SL (La Cyca). Atès el període no cobert de la substitució de l’antic responsable del
Consorci va fer que no es pogués elaborar a temps la nova licitació del servei, i es va optar
per fer un contracte menor per cobrir el període de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2019.
Es va optar per demanar tres pressupostos a centres especials de treball per garantir una
millor qualitat del servei. L’experiència prèvia del Consorci va demostrar que les tasques
que cal realitzar han estat millor prestades per aquest tipus d’empreses que no quan s’ha
adjudicat a empreses ordinàries, a més, aquesta decisió també reforça el compromís del
Consorci per generar un valor social a l’activitat que realitza.
Aquest contracte menor es va adjudicar a la Fundació Privada Gaspar de Portolà, un centre
especial de treball per a persones amb discapacitat, que va ser l’entitat que va presentar la
millor oferta. El preu d’adjudicació pels serveis ordinaris i complementaris era d’un màxim
de 10.974,23 sense IVA i de 13.278,82 amb l’IVA inclòs. Finalment el cost total dels treballs
realitzats per la Fundació Privada Gaspar de Portolà ha estat de 12.863,468 euros, amb
l’IVA inclòs.
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Les tasques de manteniment i reparacions en l’espai de les pinedes, no incloses dins del
contracte del servei ordinari de jardineria han tingut un cost total de 6.364,33 € amb l’IVA
inclòs.
Durant el segon semestre de 2019 es va elaborar la licitació del servei de jardineria per al
proper període a partir de l’1 de gener de 2020. Es va fer una licitació d’un contracte de
serveis reservat a centres especials de treball d’iniciativa social.

3.- MANTENIMENT ORDINARI DE LA CRIPTA.
En l’àmbit de les tasques de manteniment ordinari de la Cripta, tal i com s’ha apuntat a la
introducció d’aquesta memòria, hi ha algunes tasques que no s’han pogut realitzar, i que
han estat ajornades a l’any 2020. Però tot i així, s’han realitzat unes tasques mínimes de
manteniment per la preservació i conservació de la Cripta.
S’ha prestat el servei de la neteja del recinte de l’església durant sis dies a la setmana,
segons el programa establert. Aquest servei de neteja el presta l’empresa Multianau SL,
que té adjudicat el servei fins al 31 d’octubre de 2021. El cost anual d’aquest servei ha estat
de 31.572,60 euros amb l’IVA inclòs.
A principis d’any també es va fer la neteja dels mosaics exteriors, dels vidres i reixes dels
finestrals. Aquesta neteja es realitza un cop a l’any.
Es van fer reparacions puntuals de la tanca perimetral del recinte, de la porta d’accés, i del
sistema d’il·luminació, així com la substitució dels quatre focus d’il·luminació exterior.
També es va haver de fer un tractament per afectació de la vespa velutina al porxo
d’entrada, així com també les reparacions i/o els manteniments ordinaris de buidat del pou
mort, extintors, parallamps, alarma, etc.
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Imatge dels nous focus instal·lats.

Totes aquestes tasques de manteniment ordinari de la Cripta, llevat del servei de neteja,
van tenir un cos total de 8.931,08 euros amb l’IVA inclòs.
Dins del recinte de la Cripta també es van fer segues de les herbes del sector no enjardinat
del recinte, inclosa la part posterior de l’espai del sector nord i nord-oest, acondicionat per
les noves obres que posteriorment s’explicaran. Es va seguir fent també el manteniment de
les zones enjardinades del recinte. Aquestes tasques es realitzen des del servei de
jardineria contractat, ja siguin mitjançant les tasques ordinàries o bé complementàries.
4.- TREBALLS DE RESTAURACIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA CRIPTA.
Durant aquest any 2019 s’han executat dues obres de restauració i millora de la Cripta i el
seu entorn.
En primer lloc, cal mencionar l’obra Fase II d’acondiciament de l’entorn nord i nord-oest de
la Cripta de la Colònia Güell i endegament dels acopis de material i altres elements d’obra
no utilitzats i de les restes del taller Gaudí.
En aquesta obra s’han realitzat un conjunt d’actuacions mínimes i necessàries per tal de
poder tornar a posar en ús l’entorn nord i nord-oest de la Cripta, a la fi de revaloritzar i
preservar els valors històrico-arquitectònics de l’edifici. D’aquesta manera s’incrementa
l’espai visitable.
En l’execució del projecte d’obres s’ha abordat l’adequació de les instal·lacions existents a
normatives vigents, el desmuntatge del paviment de l’antiga pista de tenis, la recuperació
de les restes arquitectòniques del taller de Gaudí, dels acopis de materials d’obra i dels
elements de pedra treballada mai utilitzats, així com un microperfilat del terreny que millora
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l’evacuació de les aigües pluvials d’escorrentia i permet una major integració amb l’entorn
immediat.
Aquestes obres també han perseguit un objectiu pedagògic i cultural, gràcies a la
museïtzació dels materials d’obra destinats a la construcció de l’església, que no es van
arribar a utilitzar en deixar Gaudí les obres el 1914. En aquest sentit, les actuacions
realitzades permetran visitar un jardí arquitectònic a l’aire lliure amb aquestes finalitats
pedagògiques i culturals, a més, cal destacar que s’ha construït unes grades i s’han
col·locat bancs per adequar millor l’espai a les persones visitants.
Les peces i restes d’acopis que s’han distribuït en la zona han estat: Columnes de basalt,
bases i peces de columna de pedra calcària, lloses de pedra calcària, restes de pedres
calcàries, totxos recremats, escòria de fundació, pedres de tortorà i pedres de quarsita.
Aquesta obra ha tingut un cost total de 94.851,16 euros amb l’IVA inclòs, on també estan
inclosos els honoraris de la direcció d’obra. El Consorci ha comptat amb una subvenció de
la Diputació de Barcelona per cobrir el cost total d’aquesta obra.

Imatge de la graderia i peces de columnes
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Imatge de restes de peces i acopis de material

La segona obra executada ha estat la restauració dels vitralls del finestral F01 i substitució
dels vidres provisionals dels finestrals F04, F05 i F06 de la Capella del Sant Crist. En el cas
del finestral F01, havia quedat pendent de restaurar en la intervenció realitzada a finals dels
anys 60, quan el mestre vitraller, en Pere Cánovas, va pintar la resta de les “margarites”
dels finestrals que té la Cripta. En el cas de la Capella del Sant Crist, s’han substituït els
vidres blancs dels tres finestrals per nous vidres esmaltats seguint la mateixa pauta i
tècnica.
Aquests treballs de restauració i millora han permès unificar tots els vitralls existents al
temple de la Cripta, i el disseny del projecte també ha comptat amb la participació de
l’artista Pere Cánovas.
Aquesta segona obra ha tingut un cost total de 45.895,25 euros amb l’IVA inclòs, inclosos
els honoraris de la direcció d’obra.

Imatge dels nous vitralls de la Capella del Sant Crist

A més d’aquestes dues obres s’han realitzat petits treballs de paleta per reparar una part
del paviment de l’accés al porxo de la Cripta que estava aixecat, el cost d’aquesta actuació
ha estat d’un total de 1.996,50 euros amb l’IVA inclòs.
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Durant l’any 2019 s’han continuat amb els treballs tècnics de seguiment de les fissures
existents al sostre del porxo i de l’interior de la Cripta. Gràcies a aquestes mesures
realitzades que es van iniciar a l’any 2017, es compta amb una sèrie temporal de mesures i
auscultacions per poder analitzar les possibles afectacions temporals i de climatologia.
Els treballs realitzats contractats contemplen quatre mesures, una en cada estació de l’any i
es va començar per la mesura de la tardor (al mes d’octubre de l’any 2018), per continuar a
l’hivern, durant el mes de gener; primavera, al mes d’abril; i estiu al mes de juliol. En el cas
d’aquestes tres darreres mesures s’han realitzat ja a l’any 2019.
En aquest 2019 també s’ha iniciat la nova ronda de mesures que contempla les quatre
auscultacions següents, realitzant-se al mes d’octubre de 2019 el control del nou registre.
Aquests treballs els té adjudicats l’empresa COTCA SA, el cost dels treballs facturats durant
l’any 2019 van tenir un cost total de 4.537,50 euros amb l’IVA inclòs.
Aquest any s’han continuat restaurant els bancs de disseny gaudinià de la Cripta –els que
hi ha, són rèpliques dels originals- que tenen deteriorada la capa de lacat superficial. La
restauració comporta el decapat fins la fusta i aplicació d’un vernís resistent a l’erosió. El
2019 s’ha restaurat 1 banc, quedant-ne encara pendents 28. Aquesta operació es va fent
per tongades en funció de les disponibilitats pressupostàries.
El cost de la restauració del banc realitzat a l’any 2019 ha estat d’un total de 187,55 euros
amb l’IVA inclòs.
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Imatge d’un banc restaurat

5.- EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ
El Consorci de la Colònia Güell té una cessió d’ús per part de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló, regulada mitjançant un conveni de col·laboració, de l’edifici del Centre
d’interpretació i part dels antics cellers, per acollir l’exposició permanent sobre la Colònia
Güell i la Cripta de Gaudí, així com ser el punt d’acollida i informació de les persones
visitants.

A partir de la nova adjudicació que es va realitzar del servei de gestió de visites a la Colònia
Güell, l’empresa adjudicatària i prestatària del servei es la que es fa càrrec del manteniment
i conservació de l’exposició permanent, així com el servei de neteja del centre i de l’espai
dels antics cellers destinats als lavabos de les persones visitants, així com les despeses
vinculades amb els subministraments d’aigua i llum.
Per contra, el Consorci de la Colònia Güell es fa càrrec del manteniment del sistema
d’alarma de robatoris i la de detecció d’incendis. El Consorci assumeix també la revisió i
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manteniment dels extintors així com l’ascensor de l’edifici. I les diferents línies telefòniques
vinculades a aquests sistemes.
Les despeses totals realitzades per a les tasques de manteniment dels serveis que el
Consorci es fa càrrec en el Centre d’Interpretació van ser de 3.931,46 euros amb l’IVA
inclòs.
6.- INVERSIONS TOTALS.
Aquest any el Consorci ha realitzat diverses inversions, algunes d’elles ja comentades en
punts anteriors d’aquesta memòria, però que en els seu conjunt han estat:
A la pineda:



Substitució de la font per un model nou que portés incorporat un petit abeurador per a
gossos. (938,96 €).
Compra de 4 papereres per renovar una part del mobiliari de la pineda que es troba en
un estat de degradació important. (779,39 €).

A la Cripta:


Substitució de la il·luminària exterior. 4 nous focus LED. (2.059,90 €)



Compra d’un micròfon nou per a l’altar de l’església. (532,40 €)



Adjudicació i direcció de l’obra de la Fase II d’acondiciament de l’entorn nord i nord‐oest
de la Cripta de la Colònia Güell i endegament dels acopis de material i altres elements
d’obra no utilitzats i de les restes del taller Gaudí (92.979,06 €)



Adjudicació i direcció de l’obra de restauració dels vitralls del finestral F01 i substitució
dels vidres provisionals dels finestrals F04, F05 i F06 de la Capella del Sant Crist.
(45.365,61 €)

En total aquestes inversions sumen 142.655,32 € IVA inclòs.
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7.- EL SERVEI DE VISITES.
7.1.- Vigència del contracte.
El contracte de concessió del servei de visites va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2018 i
té una vigència fins al proper 31 de desembre de 2025.
Aquest contracte es presta mitjançant concessió per part de l’empresa Advanced Leisure
Services SL (ALS).
Els cànons que s’apliquen sobre els ingressos de vendes que percep el Consorci, són els
següents:




Cànon sobre ingressos per venda de visites: 12%
Cànon sobre ingressos per l’ús d’espais per activitats independents de la visita: 12%
Cànon sobre ingressos per vendes de marxandatge: 10%

7.2.- Desenvolupament del servei
L’any 2019 es van comptabilitzar 92.657 persones visitants. El detall de la distribució
mensual i l’evolució del nombre de visitants en aquest 2019 és a l’annex 1 d’aquesta
memòria.
Aquest 2019 ha continuat amb la tendència a l’alça dels anys anteriors, i ha estat un bon
any respecte al nombre de persones visitants. L’augment respecte a l’any 2018 ha estat
d’un 11,20%, el que ha suposat 9.333 persones més visitant la Cripta.
Aquest increment s’ha produït bàsicament per l’increment registrat entre les persones
visitants estrangeres, que han tingut una variació positiva del 27,80%, el que ha suposat
11.457 persones estrangeres més que l’any 2018. Per contra, la resta de procedències han
patit un descens important, destacant la procedència d’Espanya amb una disminució del
19,62% i de la resta de Catalunya amb un 8,48%.
A la taula següent es pot observar un petit resum de les principals dades i la seva evolució
respecte a l’any anterior, segons la tipologia de les persones visitants, la seva procedència i
la modalitat de visita realitzada.
Visitants

% sobre

Increment

% variació
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2019

el Total

respecte
2018

respecte
2018

Tipologia persones visitants
Individuals
Grups no escolars
Escolars
Gratuïtats+menors

43.877
30.056
11.991
6.733

47,35%
32,44%
12,94%
7,27%

2.688
6.139
248
258

6,53%
25,67%
2,11%
3,98%

Procedència persones visitants
Prov. Barcelona
Resta Catalunya
Espanya
Estranger

31.271
3.175
5.539
52.672

33,75%
3,43%
5,98%
56,85%

-478
-294
-1.352
11.457

-1,51%
-8,48%
-19,62%
27,80%

52.079
21.868

56,21%
23,60%

5.448
4.108

11,68%
23,13%

4.913
666
15
13.116

5,30%
0,72%
0,02%
14,16%

-196
-291
-45
309

-3,84%
-30,41%
-75,00%
2,41%

TOTAL
92.657
100%
Font de les dades: Registre de visites. Centre d'Interpretació.

9.333

11,20%

Modalitats de visita
Visita no guiada
Visita amb audioguia
Visita guiada Colònia
Güell+Cripta
Visita guiada a la Cripta
Visita guiada a la Colònia Güell
Visita escolar

Entre els visitants estrangers les persones procedents de Corea del Sud es consoliden com
la primera procedència amb un 32,13% del total. Cal destacar com en aquest darrer any el
creixement d’aquest país ha estat del 81,97%, passant dels 9.299 al 2018 als 16.921
persones en aquest 2019. En segon lloc, la segona procedència ha estat el Japó, que
concentra el 18,18% de les persones estrangeres visitants, seguit de França i Estats Units
(9,05%), Rússia (5,28%) i Itàlia (5,22%).
El comportament entre les procedències que aporten més persones visitants no ha estat de
creixement generalitzat, sinó que en alguns casos s’ha produït un descens del nombre de
persones visitants respecte a l’any anterior. En aquest cas cal assenyalar els casos de
Regne Unit (-28,24%) i Alemanya (-10,13%).
Cal tenir en compte que el servei de visites és l’instrument més important del Consorci per
fer efectiva la seva funció de difondre el patrimoni que administra. Per tant, cal valorar
l’abast quantitatiu dels visitants, però també el qualitatiu. En aquest darrer sentit, el
seguiment de les valoracions dels visitants a partir de diversos indicadors, dona un resultat
positiu en grau de notable.
8.- EL SERVEI D’AUXILIAR:
Durant l’any 2019 el servei d’auxiliar del recinte de la Cripta s’ha prestat mitjançant el
contracte vigent que té el Consorci amb l’empresa Ombuds Servicios SL. Aquest contracte
té una vigència, encara, fins al proper 30 de juny de 2020. L’auxiliar és la persona que vetlla
pel bon ordre de l’ús dels serveis i instal·lacions, i pel comportament dels visitants dins el
recinte de l’església.
El cost econòmic d’aquest servei durant l’any 2019 ha estat d’un total de 25.376,67 € IVA
inclòs.
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9.- INCIDÈNCIES
El 2019 es va seguir patint vandalisme de baixa intensitat a la pineda i a la tanca del recinte
de la Cripta, afectant a la vegetació, mobiliari urbà, senyalització, etc. Cal dir també que
l’impacte del vandalisme és notòriament baix respecte dels nuclis urbans i espais públics
dels municipis de l’entorn.
10.- RELACIONS AMB LA PARRÒQUIA I EL BISBAT.
La relació amb la parròquia s’ha mantingut cordial i de col·laboració. La relació amb el
Bisbat de Sant Feliu s’ha mantingut també en un marc de cordialitat. En aquest 2019 s’han
reprès les converses amb el Bisbat per clarificar el tema de la titularitat dels bens mobles
originaris de la Cripta, i si més no, per arribar a un acord perquè una part d’aquests, que
actualment es troben al Museu Diocesà de Barcelona, puguin tornar a la Cripta i ser
exposats, més enllà de qui sigui la titularitat del bé.
Al llarg del 2019 s’ha continuat amb la col·laboració amb la Parròquia del Sagrat Cor per a
la realització dels diferents actes litúrgics que aquesta realitza, tal i com recull el conveni de
col·laboració vigent amb l’Església Catòlica, que té vigència fins el 7 juliol de 2026.

11.- CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ AMB LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA
El Consorci va signar, en data 11 de juny de 2019, un conveni marc de col·laboració amb la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per al desenvolupament d’activitats de formació,
recerca i transferència tecnològica.
Aquest conveni marc permetrà aprofundir i enfortir les relacions i la coordinació entre
ambdues institucions, amb la finalitat de fixar línies d’actuació que consolidin les
col·laboracions ja existents en matèria de formació, recerca científica de desenvolupament
tecnològic i en la transferència de tecnologia desenvolupada per la UPC.
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El president del Consorci, en Sr. Josep Perpinyà, i el rector de la UPC, el Sr. Francesc Torres

Aquest Acord Marc permetrà la realització futura de convenis específics per treballar
aspectes d’interès per al Consorci, com ara:




Recerca, transferència, valorització i difusió de l’obra de Gaudí.
Conservació, manteniment i preservació del patrimoni de Gaudí.
Preservació i posada en valor del patrimoni natural i paisatgístic de l’entorn de la Cripta.

Aquest Acord Marc s’ha signat amb una vigència de quatre anys, que es podrà prorrogar si
ambdues parts consideren que cal continuar amb aquesta col·laboració.
12.- ALTRES TREBALLS I ACTIVITATS.
12.1. Promoció i difusió
Per a les tasques de promoció de la Colònia Güell i la Cripta, es continua comptant amb la
col·laboració del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, que dins de les seves campanyes
de promoció i difusió del turisme de la comarca, incorpora a la Colònia Güell i la Cripta com
un dels elements emblemàtics.
Cal destacar que tant l’empresa ALS, que gestiona el servei de visites, com el propi
Consorci, participen i col·laboren de manera activa en aquestes accions de difusió conjunta
de diferents recursos turístics de la comarca, sent les accions més destacades els cupons
familiars de descompte (dins la campanya a un salt de Barcelona), l’elaboració de la Guia
de l’Oci o la campanya del SuperMes.
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A l’any 2018 es va signar el conveni de col·laboració entre el Consorci i la Diputació de
Barcelona. Aquest conveni, que ha tingut vigència durant tot l’any 2019, té com a objecte
promocionar i potenciar conjuntament el Palau Güell i la Colònia Güell mitjançant l’oferiment
de descomptes a les persones visitants a l’hora de comprar l’entrada, si aquestes,
presentaven l’entrada conforme havien visitant prèviament l’altre bé patrimonial.

Imatge de la campanya promocional

12.2. Captació d’imatges:
En el decurs del 2019 s’han autoritzat l’enregistrament de vídeos i/o fotos de la Cripta, en
funció de les peticions sol·licitades. En cadascuna d’elles s’ha aplicat l’Ordenança de preus
públics per captació d’imatges de la Cripta i ús dels espais administrats pel Consorci,
aplicant quan corresponia el preu corresponent o la gratuïtat segons l’esmentada
ordenança.
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Aquest any s’han autoritzat les captacions d’imatges destinades a:
 1 autorització per captació de fotografies per a usos educatius.
També cal dir que, com cada any, s’han atès diverses visites institucionals a la Cripta.
13.- COL·LABORACIONS AMB ENTITATS DE LA COLÒNIA GÜELL
L’entitat Drac i Diables de la Colònia Güell va realitzar el correfoc de la festa major de la
Colònia Güell el 29 de juny de 2019, i com en els darrers anys, va utilitzar l’espai exterior de
la Cripta per, en aquest cas, donar inici a l’exhibició pirotècnica.
L’entitat Societat Recreativa de Santa Coloma de Cervelló va realitzar una de les sessions
del projecte Orígens, concretament el 28 de setembre de 2019, a l’exterior de la Cripta.
Aquest projecte és un cicle de tast de vins de Catalunya en edificis i espais singulars del
municipi de Santa Coloma de Cervelló, amb l’objectiu d’esdevenir un viatge als orígens del
municipi fent servir el vi com a vincle, acostant tradició i patrimoni, història i memòria.
El Consorci, com ve realitzant cada any, va donar suport a la nova edició de la Festa del
Modernisme de la Colònia Güell, que en aquest 2019 arribava a la seva XIXa. edició, amb
una subvenció de 6.700,00 € prevista en el pressupost. La festa va tenir lloc entre els dies
18, 19 i 20 d’octubre. El 18 d’octubre estava prevista la inauguració de la festa, amb un
concert a l’interior de la Cripta, que es va ajornar per la vaga general convocada per aquell
mateix dia com a resposta a la sentència contra el procés.
L’associació Juguem va celebrar el 15 de desembre de 2019 un concert de nadales per fer
el tancament del taller de nadales que realitza durant tot l’any. Aquesta associació té com a
principal finalitat fomentar l’interès dels infants i joves de la Colònia Güell, i del conjunt del
municipi de Santa Coloma de Cervelló, en la cultura, en el civisme, en la recuperació de les
tradicions, en la continuïtat de projectes arrelats a la tradició del municipi, en
l’associacionisme i en la interacció amb altres entitats del municipi.
Pel que fa a concerts celebrats a la Cripta l’any 2019 organitzats directament pel Consorci o
amb el suport d’aquest, la relació és la següent:


5 de juliol, trio Monnie and Awesome Boys (músiques variades: chanson francesa,
gospel, folk, canzone italiana...) dins el tradicional cicle de concerts a la Cripta que cada
any organitza l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló el mes de juliol.



12 de juliol, Coral Salvana de Santa Coloma de Cervelló, amb el repertori “Músiques del
món” dins el tradicional cicle de concerts a la Cripta que cada any organitza
l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló el mes de juliol.



14 de setembre, Grup Terra (a cavall del folk i el clàssic), presentació del primer treball
del grup titulat “Roda el món”.
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Imatge de la Coral Salvana de Santa Coloma de Cervelló

Tots aquest concerts van ser d’entrada gratuïta.
14.- CONSELL PER AL FOMENT I DIFUSIÓ DE L’OBRA DE GAUDÍ.
El Consorci de la Colònia Güell és membre del Consell per al foment i la difusió de l’obra de
Gaudí. Aquest consell té com a objectiu principal vetllar per la conservació, l’estudi i la
posada en valor del patrimoni gaudinià. Per assolir aquesta fita, els actuals gestors de les
obres de l’arquitecte treballen conjuntament per preservar i difondre el seu llegat.
El Consell Gaudí està format, a més dels diferents gestors públics i privats de les obres de
Gaudí a Catalunya, per un conjunt d’entitats, institucions i administracions que tenen un
reconegut coneixement i lligam amb l’obra d’Antoni Gaudí, i presidit per la conselleria de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
El consorci participa de manera activa en la comissió de gestors tècnics del Consell Gaudí
on al llarg del 2019 s’ha treballat principalment en una diagnosi de la situació actual per al
predisseny del que serà el nou Pla estratègic 2021-2026. També es va treballar en el
disseny dels continguts per al seminari anual que organitza aquest consell i en la revisió per
a la millora del portal Gaudí, la seva pàgina web (http://www.portalgaudi.cat/).
Respecte al seminari anual, en aquest 2019, es va realitzar la cinquena edició, centrat en la
temàtica de Gaudí i la llum, la il·luminació del patrimoni gaudinià, celebrat el 18 de
novembre a la Sagrada Família.
15.- PARTICIPACIÓ EN ACTES DIVERSOS
El Consorci de la Colònia Güell a través del seu responsable tècnic va assistir a diferents
jornades i trobades al llarg del 2019.
El 12 de juny, la Universitat Politècnica de Catalunya va organitzar la jornada sobre
Patrimoni històric, aquesta es va centrar sobre la innovació i futur a l’abast del patrimoni
històric, i es va celebrar al Museu d’Història de Barcelona (MUHBA).
El 30 d’octubre, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va organitzar la
IV Jornada de Patrimoni Cultural, que enguany es va centrar sobre les noves narratives per
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al patrimoni cultural: del 3D a les experiències immersives. La jornada es va celebrar a
l’auditori de la Pedrera.
Del 6 al 8 de novembre es va celebrar a Córdoba el XIII Encuentro de Gestores del
Patrimonio Mundial de España. En aquesta trobada es va celebrar una reunió de treball
dels gestors de Patrimoni Mundial i posteriorment es van desenvolupar les diferents
conferències i ponències de la trobada que es van centrar sobre l’accessibilitat en el
patrimoni cultural.
16.- JUNTA DE GOVERN.
La Junta de Govern del Consorci de la Colònia Güell es va reunir en tres ocasions:




9 de maig
13 de juny
2 de desembre

La Junta de Govern, l’any 2019 inicialment estava integrada per les persones següents:
President: Sr. Josep Perpinyà i Palau (Consell Comarcal del Baix Llobregat)
Vocals: Sr. Jesús Blanco Florez (Consell Comarcal del Baix Llobregat)
Sra. Mireia Montfort Soria (Consell Comarcal del Baix Llobregat)
Sra. Delfina Alòs i Pla (INCASOL)
Sra. Marta Sahunt Enrich (INCASOL)
Sr. Jordi Roca Ventura (Diputació de Barcelona)
Sr. Xavier Boltaina Bosch (Diputació de Barcelona)
Sra. Anna Martínez Almoril, com a Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló.
Com a resultat de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig de 2019 es va produir
la renovació de les persones representants de les entitats consorciades i l’aprovació dels
òrgans de govern en la sessió celebrada el 2 de desembre.
La nova Junta de Govern resultant està integrada per les següents persones:
Presidenta: Sra. Eva Martínez Morales (Consell Comarcal del Baix Llobregat).
Vicepresident: Sr. Jordi Carbonell Blázquez (Consell Comarcal del Baix Llobregat)
Vocals: Sra. Gemma Rodríguez Quiñonero (Consell Comarcal del Baix Llobregat)
Sra. Delfina Alòs i Pla (INCASOL)
Sra. Marta Sahunt Enrich (INCASOL)
Sr. Jordi Roca i Ventura (Diputació de Barcelona)
Sr. Jordi Pericàs Torguet (Diputació de Barcelona)
Sra. Anna Martínez Almoril, com a Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló.
El Sr. Miquel Domènech Roig en reconeixement per la seva trajectòria i dedicació a la
conservació, manteniment i divulgació de la Cripta de la Colònia Güell es també membre
honorífic de la Junta de Govern del Consorci.
17.- ESTRUCTURA DE GESTIÓ
La gestió del Consorci de la Colònia Güell es realitza des del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, a l’estar adscrit aquest ens al seu sector públic. Així, el consorci compta amb el
personal i mitjans materials propis d’aquesta entitat:
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El Gerent del Consorci és el Sr. Enric Giner Rodríguez, Gerent del Consell Comarcal,
que va substituir en el càrrec a l’anterior gerent, la Sra. Eugènia Garcia Puig, i que té
una dedicació del 5% del seu temps.
El Secretari del Consorci és el Sr. Lluís González Roig, Secretari del Consell Comarcal,
amb una dedicació del 5% del seu temps.
L’interventor del Consorci és el Sr. Francesc Roldán Burgos, Interventor del Consell
Comarcal, amb una dedicació del 5% del seu temps.
El Responsable tècnic del consorci és el Sr. Andrés Andrés Jara, tècnic superior del
Consell Comarcal, amb una dedicació del 100% del seu temps.
El Sr. Marc Riera Minguet, responsable de dinamització agroterritorial del Consell
Comarcal, dona suport tècnic en la gestió de la jardineria i manteniment de les pinedes,
amb una dedicació parcial de la seva jornada laboral.
El suport administratiu el realitza la Sra. Montserrat Robles Camañes, amb una
dedicació del 100% del seu temps.

A més, la Sra. Núria Corbella Sala, arquitecte de l’INCASOL és l’arquitecte tècnica
responsable de les obres del Consorci, amb una dedicació parcial de la seva jornada
laboral.
18.- EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.
El pressupost de l’exercici 2019 va ser aprovat per la Junta de Govern del 30 de novembre
de 2018.
L’any 2019 el Consorci de la Colònia Güell va disposar inicialment d’un pressupost
d’ingressos i despeses de 315.876,69 euros.
En el decurs de l’any es va aprovar una modificació de crèdit, per acord de Junta de Govern
celebrada en data 13 de juny de 2019, on es va incrementar el pressupost de d’ingressos i
despeses fins als 410.837,14 euros.
Aquesta modificació es va realitzar per poder iniciar l’execució de les obres previstes a la
Fase II d’acondiciament de l’entorn nord i nord-oest de la Cripta de la Colònia Güell i
endegament dels acopis de material i altres elements d’obra no utilitzats i de les restes del
taller Gaudí, que posteriorment va comptar amb una subvenció extraordinària de la
Diputació de Barcelona per un import d’adjudicació de 92.991,03 euros i que es va justificar
amb les despeses d’aquesta obra que finalment van ascendir a un import total de 92.979,06
euros.
Segons els comptes anuals de l’exercici 2019, i que han estat auditats tal i com recull
l’Informe d’auditoria independent de data 14 de maig de 2020, els ingressos van provenir
bàsicament de les transferències dels ens consorciats (75,1%), de les taxes, preus públics i
altres ingressos (22,9%) i d’ingressos patrimonials (2%). Dels ingressos ordinaris s’ha
destinat un 71,2% a cobrir les despeses ordinàries, no financeres, d’aquest exercici
pressupostari, i un 11,8% a despeses d’inversió.
Els ingressos han estat suficients per finançar el conjunt de despeses de l’exercici essent el
resultat pressupostari positiu per import de 8.904,16 euros.
El romanent de tresoreria per despeses generals es positiu i ascendeix a 159.443,08 euros.
A l’annex 2 d’aquesta memòria s’incorpora l’Informe d’auditoria independent dels comptes
anuals de l’exercici 2019 del Consorci de la Colònia Güell.
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Baix Llobregat, juny de 2020
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ANNEX 1
ESTADÍSTIQUES DE VISITANTS 2019

22

PRINCIPALS DADES DEL SERVEI DE VISITES
ANY 2019

Font de les dades: Registre de visites. Centre d'Interpretació.

1. EVOLUCIÓ
Evolució anual

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Totals
92.657
83.324
74.810
71.830
66.887
63.046
55.935
53.159
36.513
30.616

Variació
anual
9.333
8.514
2.980
4.943
3.841
7.111
2.776
16.646
5.897
---

% Variació
anual
11,20
11,38
4,15
7,39
6,09
12,71
5,22
45,59
19,26
---

Evolució mensual. Comparativa 2018-2019
Variació
Totals 2018 Totals 2019 interanual
Gener
3.994
5.779
1.785
Febrer
4.919
7.454
2.535
Març
8.017
9.543
1.526
Abril
7.895
8.326
431
Maig
9.216
9.098
-118
Juny
6.850
7.431
581
Juliol
5.619
5.967
348
Agost
6.973
8.038
1.065
Setembre
7.472
7.593
121
Octubre
8.787
8.965
178
Novembre
7.198
8.105
907
Desembre
6.384
6.358
-26
TOTAL
60.955
92.657
31.702

% Variació
interanual
44,69%
51,53%
19,03%
5,46%
-1,28%
8,48%
6,19%
15,27%
1,62%
2,03%
12,60%
-0,41%
52,01%

2. PROCEDÈNCIA

Principals procedències. Any 2019
Abs.
%
Província BCN
31.271
33,75%
Estranger
52.672
56,85%
Resta Catalunya
3.175
3,43%
Resta Espanya
5.539
5,98%
TOTAL
92.657
100,00%

Procedència CAT. Any 2019

Principals províncies. Any 2019
Abs.
Madrid
1.092
València
414
Vizcaya
312
Illes Balears
256
Guipúzcoa
250
Navarra
236
Saragossa
221
Alacant
220
Sevilla
196
Resta
2.342
TOTAL
5.539

Principals països. Estranger. Any 2019
Abs.
%
Corea del Sud
16.921
32,13%
Japó
9.575
18,18%
França
4.768
9,05%
EEUU
4.767
9,05%
Rússia
2.782
5,28%
Itàlia
2.747
5,22%
Alemanya
1.491
2,83%
Regne Unit
973
1,85%
Països Baixos
879
1,67%
Xina
702
1,33%
Resta
7.067
13,42%
TOTAL
52.672
100,00%

%
19,71%
7,47%
5,63%
4,62%
4,51%
4,26%
3,99%
3,97%
3,54%
42,28%
100,00%

Barcelona Ciutat
Resta Prov. Barcelona
Província Tarragona
Província Lleida
Província Girona
TOTAL

Abs.
11.269
20.002
1.345
1.090
740
34.446

%
32,71%
58,07%
3,90%
3,16%
2,15%
100,00%
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