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1.- INTRODUCCIÓ 
 
L’any 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la Covid-19. A partir de la declaració 
de l’estat d’alarma el dia 14 de març, així com les posteriors restriccions dictaminades per 
combatre la pandèmia, han condicionada notablement l’activitat desenvolupada pel 
Consorci de la Colònia Güell, especialment aquella que té a veure amb la promoció i difusió 
del patrimoni, mitjançant el servei de visites, i per les restriccions pressupostàries, ja que ha 
estat necessari ajustar la previsió d’ingressos inicial i per tant, reduir les despeses previstes 
per no tancar l’exercici amb dèficit.   
 
Aquesta situació pandèmica també ha condicionat el desenvolupament d’algunes activitats 
culturals, que han estat ajornades en el temps o bé s’han reduït en el seu format per poder 
donar compliment a les restriccions imposades per les autoritats sanitàries. 
 
Tanmateix, el Consorci de la Colònia Güell ha pogut desenvolupar d’altres funcions de 
conservació i manteniment de la propietat que administra, gràcies a l’arribada de 
subvencions externes com ha estat el cas del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 
2014-2020 del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que ha permès 
iniciar tot un seguit d’obres que finalitzaran a l’any 2023, juntament amb la redacció del Pla 
Director d’Obres de la Cripta de la Colònia Güell. 
 
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 hagut d’ajornar per l’ajustament pressupostari de la despesa, i 
només s’han realitzat aquelles que ja havien quedat pendents d’executar durant l’any 
2019. 

 
- Tasques de retirada dels desperfectes provocats pel temporal Glòria del mes de gener i 

la realització de les tasques de manteniment i reparació de les afectacions que aquest 
temporal va ocasionar sobre les pinedes i el recinte de la Cripta. 

 
- Execució de l’obra de conservació “Substitució de la làmina de zinc del sector de 

coberta sobre l’àrea d’accés de la Cripta de la Colònia Güell”.. 
 

- La forta davallada del nombre de persones visitants com a conseqüència de la 
pandèmia de la Covid-19. L’any 2020 es va tancar amb un total de 22.953 persones 
visitants, que va suposar una reducció del 75,2% respecte a l’any 2019. 
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Imatge dels cartells de les mesures Covid-19 a l’interior de l’església 

 
 
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  
 
Al mes de gener de 2020 el temporal Glòria va tenir una afectació important sobre les 
pinedes que envolten la Cripta, així com també dins del recinte de l’església. Les fortes 
ventades d’aquest temporal van fer caure dos pins, un a l’interior del recinte i un segon a la 
pineda, i es va haver de talar un tercer pi, que va quedar molt afectat i amb risc de caure 
contra la cripta. A més, es van haver de realitzar tasques de neteja i retirada de branques 
trencades, els restes dels pins caiguts i les seves soques.  
 
A més d’aquestes tasques imprevistes, en el decurs del 2020 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 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 renovació del mobiliari de la pineda, concretament la substitució d’una 
paperera que estava trencada. 
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Imatge del pi caigut dins del recinte de l’església 

 
 

A partir de l’1 de gener es va fer l’adjudicació del nou servei de jardineria, mitjançant un 
contracte de serveis reservat a centres especials de treball d’iniciativa social. La licitació es 
va adjudicar a la Fundació Privada Gaspar de Portolà,  que es un centre especial de treball 
per a persones amb discapacitat, que va ser l’entitat que va presentar l’oferta més 
avantatjosa.  
 
La Fundació Portolà ha prestat el servei de jardineria durant tot l’any 2020, amb un cost 
total del servei ordinari de 20.938,80 euros i de 5.362,16 euros dels serveis 
complementaris, tots dos imports amb l’IVA inclòs. Aquest servei es va suspendre amb la 
declaració de l’estat d’alarma i es va tornar a activar al mes de maig.  
 
A finals de l’any 2020 es va iniciar la licitació del servei de jardineria que s’adjudicarà a 
partir del mes de març de 2021. 
 
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 7.123,78 € amb l’IVA 
inclòs. Dins d’aquestes tasques hi ha les segues de les pinedes i els tractaments 
fitosanitaris. 
 
 
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 com a conseqüència del reajustament de les despeses per la mina dels 
ingressos provocats per la pandèmia. Però tot i així, s’han realitzat unes tasques mínimes 
de manteniment per la preservació i conservació de la Cripta.  
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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. 
 
Al mes de juny es va fer la neteja dels mosaics exteriors, dels vidres i reixes dels finestrals. 
Aquesta neteja es realitza un cop a l’any. 
 
 

 
Imatge de la neteja dels finestrals de la Cripta 

 
 
Es van fer reparacions a la tanca perimetral del recinte i al sistema d’il·luminació exterior 
que es van veure afectats per la caiguda d’un dels pins pel temporal Glòria. També es van 
fer taques de reparació de la rampa d’accés al porxo, del sistema d’il·luminació, de la 
campana, del sistema de megafonia, i del SAI, així com la reparació d’una canonada per 
trencament de la mateixa, entre d’altres feines. També es van realitzar les reparacions i/o 
els manteniments ordinaris de buidat del pou mort, extintors, parallamps, alarma, etc.  
 
Es va realitzar un tractament preventiu a la tanca perimetral del recinte de l’església per 
evitar que els insectes posin els seus nius, especialment per evitar que les vespa velutines, 
ja present a la Colònia Güell, tornessin a construir un niu dins del recinte de la Colònia 
Güell, com ja va passar a l’any 2019. 
 
Totes aquestes tasques de manteniment de la Cripta van tenir un cos total de 13.015,60 
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 on hi ha el nou jardí arquitectònic. 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. 
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4.- TREBALLS DE RESTAURACIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA CRIPTA. 
  
En el mes d’octubre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va notificar al 
Consorci l’aprovació d’una subvenció en el marc del Programa Operatiu del FEDER de 
Catalunya 2014-2020 d’operacions en l’àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural 

arquitectònic, arqueològic i paleontològic. 
 

L’operació aprovada al Consorci “Actuacions de conservació i millora de la Cripta de la 
Colònia Güell” contempla sis actuacions per a l’execució d’obres, concretament: 
 

- Restauració dels vitralls del finestral F01 i substitució dels vidres provisionals dels 
finestrals F04, F05 i F06 de la capella del Sant Crist de la Cripta de la Colònia 
Güell. 

 
- Substitució de la làmina de zinc del sector de la coberta sobre l’àrea d’accés a la 

Cripta de la Colònia Güell. 
 

- Reparació de la coberta principal de la Cripta de la Colònia Güell. 
 

- Adequació de la instal·lació elèctrica i d’il·luminació exterior de la Cripta de la 
Colònia Güell. 

 
- Restauració de l’interior de la Cripta de la Colònia Güell. 

 
- Restauració dels paraments exteriors i dels elements de trencadís de vidre i 

ceràmica exteriors de les finestres. 
 
La subvenció aprovada per a l’execució d’aquestes sis actuacions és per un import total de 
516.256,20 euros i el Consorci haurà de cofinançar aquestes actuacions per assumir les 
activitats no incloses així com les despeses no subvencionables, sent el cost total de 
l’operació d’un import total de 1.355.718,36 euros. 
 
Aquesta operació s’ha d’executar com a màxim fins el 31 de desembre de 2023, i es podien 
incloure actuacions ja executades com ha estat el cas de l’ora de Restauració dels vitralls 
que es va executar durant l’any 2019. 
 
Durant aquest any 2020 s’ha executat una obra de conservació i millora de la Cripta, 
concretament la “Substitució de la làmina de zinc del sector de la coberta sobre l’àrea 
d’accés a la Cripta de la Colònia Güell”, cofinançada pel fons FEDER amb la col·laboració 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aquesta obra s’ha fet la substitució de les planxes de zinc, de la làmina anticondensació, 
així com la resta d’elements del seu suport, en l’àmbit de coberta de l’àrea d’accés a la 
Cripta. S’ha fet la substitució dels elements i materials degradats, per uns altres de les 
mateixes característiques formals, dimensionals, de qualitat i color que els originals i 
seguint el mateix criteri d’intervenció aplicat en el moment en que es va restaurar la coberta, 
per tal de no transformar la imatge exterior del monument. 
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Aquesta obra ha tingut un cost total de 26.380,23 euros amb l’IVA inclòs, on també estan 
inclosos els honoraris de la direcció d’obra i la direcció d’execució d’obra (aparellador).  
 
 

 
Imatge de l’obra de substitució de la planxa de zinc 

 
 

 
Imatge de l’obra de substitució de la planxa de zinc 

 
 
A més d’aquest obra s’ha realitzat una actuació de millora dels focus d’il·luminació exterior 
de la zona d’intervenció amb l’obra de substitució de la làmina de zinc, on s’ha fet la 
substitució dels vuit focus per un nou model que s’ajusta a la normativa actual i garanteix un 
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consum més baix d’energia. El cost d’aquest focus i la seva instal·lació ha estat d’un total 
de 4.583,06 euros amb l’IVA inclòs. 
 
Durant l’any 2020 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, 
que es fan als mesos de gener, abril, juliol i octubre. Cada trimestre es realitza l’auscultació 
de les fissures del porxo i un cop a l’any, al mes de gener, es fa també el seguiment de les 
fissures de l’interior de l’església. 
 
 

 
Imatge d’una auscultació de les fissures de l’interior de l’església 

 
 
Aquests treballs els té adjudicats l’empresa COTCA SA, el cost dels treballs facturats durant 
l’any 2020 van tenir un cost total de 5.907,83 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 
2020 no s’ha pogut realitzar els treballs de restauració previstos per l’ajust de la despesa, 
només s’ha fet un banc, quedant-ne encara pendents 27. Aquesta operació es va fent per 
tongades en funció de les disponibilitats pressupostàries. 
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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. 
 
 

 
Imatge de l’entrada al Centre d’Interpretació i punt d’informació 

 
 
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 
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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 
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 4.765,56 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 d’una paperera de la pineda que estava trencada (164,56 €). 
 

A la Cripta: 
 

- Instal·lació de la tanca perimetral de fusta de l’entorn Nord i Nord-Oest de la Cripta 
per delimitar l’accés al jardí arquitectònic (907,98 €). 
 

- Nou programador de reg. (216,44 €). 
 

- Substitució 8 focus de la coberta (4.583,06 €). 
 

- Nova alarma per donar compliment a la nova normativa de grau 2, per alarmes que 
estan connectades a central d’alarmes. Ordre INT/316/2011 d’1 de febrer 
(1.897,27€). 
 

- Adjudicació i direccions executives i facultatives de l’obra  “Substitució de la làmina 
de zinc del sector de la coberta sobre l’àrea d’accés a la Cripta de la Colònia Güell”. 
(26.380,23 €). 
 

- Materials pel pla de prevenció de la COVID-19. (519,09 €). 
 

 
En total aquestes inversions sumen 34.504,07 € 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% 

  
 

 
Imatge del punt de recepció de les persones visitants 

 
 
7.2.- Desenvolupament del servei 
 
L’any 2020, tal i com s’ha comentat a la part introductòria d’aquesta memòria, ha estat 
marcat per la pandèmia de la COVID-19 i les mesures de restricció aplicades per reduir els 
contagis. Aquestes mesures que han afectat tant la mobilitat com l’aforament dels espais 
culturals, han condicionat el servei de visites, tant per la davallada de persones visitants 
com pels dies que ha estat tancada la cripta a les visites turístiques i culturals. 
 
Durant l’any 2020 el servei ha estat obert de l’1 de gener fins al 14 de març, dia en que es 
va declarar l’estat d’alarma. El servei es va tornar a obrir a partir del 4 de juliol, però només 
els caps de setmanes, i a partir el mes de setembre també els festius, i a partir del 25 
d’octubre es va tornar a tancar la cripta i ja no s’ha tornat a obrir, només per grups escolars 
a demanda de les escoles per fer visites guiades i tallers. 
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Amb aquestes restriccions a l’any 2020 es van comptabilitzar un total de 22.953 persones 
visitants, que ha estat un descens del 75,23% respecte al nombre assolit a l’any 2019. El 
detall de la distribució mensual i l’evolució del nombre de visitants en aquest 2020 és a 
l’annex 1 d’aquesta memòria. 
 
Tot i que, 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 
2020 

% sobre 
el Total 

Variació 
respecte 

2019 

% variació 
respecte 

2019 

Tipologia persones visitants         

Individuals 13.050 56,86% -30.827 -70,26% 

Grups no escolars 5.274 22,98% -24.782 -82,45% 

Escolars 2.871 12,51% -9.120 -76,06% 

Gratuïtats+menors 1.758 7,66% -4.975 -73,89% 

          

Procedència persones visitants         

Prov. Barcelona 12.704 55,35% -18.567 -59,37% 

Resta Catalunya 542 2,36% -2.633 -82,93% 

Espanya 948 4,13% -4.591 -82,88% 

Estranger 8.759 38,16% -43.913 -83,37% 

          

Modalitats de visita         

Visita no guiada 11.521 50,19% -40.558 -77,88% 

Visita amb audioguia 7.031 30,63% -14.837 -67,85% 

Visita guiada Colònia 
Güell+Cripta 958 4,17% -3.955 -80,50% 

Visita guiada a la Cripta 173 0,75% -493 -74,02% 

Visita guiada a la Colònia Güell 144 0,63% 129 860,00% 

Visita escolar 3.126 13,62% -9.990 -76,17% 

  
 

      

TOTAL 22.953 100% -69.704 -75,23% 

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

 
El descens del nombre de persones visitats global s’ha situat en el 75,23%, però com es pot 
observar a la taula anterior, els mesos que la Cripta va estar oberta després de l’estat 
d’alarma la gran majoria d’aquestes persones visitants eren de la província de Barcelona, 
ateses les restriccions a la mobilitat vigents en aquells mesos, fet que ha suposat que el 
descens dins d’aquest col·lectiu hagi estat molt per sota de la mitjana, concretament en el 
59,37%, mentre que la resta de procedències la reducció ha estat entre el 82 i 83%.  
 
Aquesta dada mostra com el turisme local, de proximitat, ha estat el que majoritàriament ha 
visitat la Cripta durant els mesos de pandèmia.  
 
Entre els visitants estrangers les persones procedents de Corea del Sud es consoliden com 
la primera procedència amb un 37,25% del total seguit dels Japó amb un 22,54%, aquestes 
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dues nacionalitats han incrementat la seva proporció, arribant entre totes dues a gairebé el 
60%. La resta de les persones estrangeres visitants, han vingut de França (8,40%), Estats 
Units (5,95%), Itàlia (3,68%), Rússia (2,81%) i Alemanya (2,58%). 
 
En el cas de les persones provinents de França, cal destacar com un cop limitades les 
arribades per aeroports, i sobretot, amb procedència del continent asiàtic, es van convertir 
en la procedència majoritària durant els mesos de juliol, agost, setembre i octubre, 
representant el 37,78% del total de persones visitants procedents de l’estranger. 
 
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, de cara a 
l’obertura plena un cop la pandèmia estigui superada, caldrà pensar molt bé quina 
estratègia de difusió i captació de persones visitants es realitza, per incrementar i tornar a 
assolir uns nombres de persones visitants similars al període anterior a la Covid-19.  
 
 
8.- EL SERVEI D’AUXILIAR: 
 
Les funcions que realitza la persona auxiliar són vetllar pel bon ordre de l’ús dels serveis i 
instal·lacions, i pel comportament dels visitants dins el recinte de l’església. 
 
Durant l’any 2020 el servei d’auxiliar del recinte de la Cripta es va iniciar mitjançant el 
contracte que tenia el Consorci amb l’empresa Ombuds Servicios SL, que finalitzava el 30 
de juny. Però abans d’aquesta data el contracte es va resoldre en data 11 de maig, 
mitjançant decret de presidència, atès que l’empresa Ombuds Servicios SL va cessar la 
seva activitat.  
 
Per a la prestació del servei a partir del 4 de juliol, data de l’obertura del recinte de la Cripta 
després de la declaració de l’estat d’alarma, el consorci, mitjançant un contracte menor de 
serveis, va contractar a l’empresa EMC Serveis i Control SL, que ha estat l’empresa 
encarregada de prestar el servei fins a finals del mes d’octubre, data en que es va aturar, 
de nou el servei. 
 
Davant de la incertesa en la prestació del servei, per les restriccions de la Covid-19, la 
licitació del servei s’ha deixat pendent pel 2021. 
 
El cost econòmic d’aquest servei durant l’any 2020 ha estat d’un total de 7.608,35 € IVA 
inclòs. 
 
 
9.- INCIDÈNCIES  
 
El 2020 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. 
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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 2020 s’han 
continuat les converses amb el Bisbat per clarificar el tema de la titularitat dels bens mobles 
originaris de la Cripta, i també s’ha avançat en les negociacions perquè una part d’aquests 
es puguin exposar en el Centre d’Interpretació i la Cripta, atès que actualment l’exposició 
del Museu Diocesà de Barcelona s’ha tancat i ha finalitzat la vigència de l’acord que tenien 
amb el Bisbat de Sant Feliu i la Parròquia per a la cessió dels béns mobles i objectes 
litúrgics de la Cripta. 
 
Al llarg del 2020 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. 
   
 

 
Imatge del Presbiteri i Altar major 

 
 
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 Acord Marc permet la realització futura de convenis específics per treballar aspectes 
d’interès per al Consorci, en els següents àmbits: 
 

- 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. 
 
En aquest any 2020, tot i les restriccions de la pandèmia, s’ha treballat en dues línies de 
col·laboració. D’una banda, s’han iniciat els treballs per dimensionar el fons documental que 
la Càtedra Gaudí té arxivat relatiu a la Cripta, per tal d’encetar en futur proper la seva 
digitalització i per una altra banda, es va col·laborar amb l’Escola Tècnica Superior 
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d’Arquitectura de Barcelona en l’organització d’una activitat amb els i les alumnes de primer 
curs del grau d’estudis d’arquitectura, per donar a conèixer la Cripta i el conjunt de la 
Colònia Güell.  
 
 
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, tot i que l’edició de l’any 2020 es va haver de 
suspendre per la pandèmia.  
 

 
Imatge de la campanya promocional 
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Durant la pandèmia de la Covid-19 el Consorci de Turisme del Baix Llobregat ha reforçat 
les seves campanyes de promoció de la comarca, per tal de donar a conèixer al turisme de 
proximitat tots els atractius que té el nostre territori. 
 
Així, de cara l’estiu, un cop es va aixecar l’estat d’alarma i es va iniciar el pla de 
desescalada, des del Consorci de Turisme es va llençar la campanya “Som el teu estiu” on 
es va elaborar una web pròpia amb totes els recursos i es van editar un conjunt de vídeos 
promocionals, un d’ells dedicats a escapades en família promocionant la Cripta 
https://www.youtube.com/watch?v=AUGtJMu-xxE  

 
 
12.2. Captació d’imatges i filmacions: 
 
En el decurs del 2020 s’han autoritzat l’enregistrament de vídeos, fotos i filmacions a 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. 
 
Aquest any s’han autoritzat les captacions d’imatges destinades a: 
 

- Autorització per captació de fotografies per a usos informatius. Diari El Far – 
Premsa i Comunicació del Baix Llobregat SA 

- Autorització per fer una filmació del programa de TV3 L’Ofici de Viure. Incís Films 
SL. 

 
 

 
Fotografia realitzada per Bernat Almirall 

 
 
També cal dir que, com cada any, s’han atès diverses visites institucionals a la Cripta.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AUGtJMu-xxE
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13.-  COL·LABORACIONS AMB ENTITATS DE LA COLÒNIA GÜELL 
 
Aquest any, marcat per les restricscions i limitacions adoptades per combatre la pandèmia 
de la Covid-19,  s’ha limitat la realització de determinades activitats i esdeveniments. 
Aquest fet ha suposat que la col·laboració del Consorci amb entitats de la Colònia Güell i el 
conjunt del municipi de Santa Coloma de Cervelló s’hagi vist limitada. 
 
Tot i això, es va continuar, com cada any, amb el suport a la una nova edició de la Festa del 
Modernisme de la Colònia Güell, que en aquest any s’havia de celebrar la XXa. edició. Però 
l’associació la Colònia Modernista, entitat organitzadora, va decidir limitar els actes i fer un 
format reduït d’aquesta festa, i post-posar la celebració de la vintena edició a l’any 2021. 
 
Així, els dies 17 i 18 d’octubre es va celebrar la Festa del Modernisme de la Colònia Güell 
celebrada, en un format reduït, amb el passi del documental el teixit d’una festa, un concert 
de Moana Quartet que es va celebrar a la Cripta de la Colònia Güell i una exposició i 
subhasta de quadres del modernisme. 
 
El Consorci, com ve realitzant cada any, va donar suport a aquesta nova edició, però amb 
una subvenció de 3.000,00 euros, inferior a la d’anys anteriors, atès la reducció d’activitats 
realitzades. 
 
Pel que fa a concerts celebrats a la Cripta l’any 2020 organitzats conjuntament entre el 
Consorci i l’ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, es van celebrar dos, seguint totes les 
mesures de seguretat i control d’aforament: 
 

- 18 de setembre, Concert de Cafè Trio. Aquest és un grup musical format per u 
tenor (Marcel Casellas) i una soprano (Eva Solà) i un pianista (Jordi González) van 
fer un repertori combinant la música clàssica amb versions de música moderna.  
 

- 25 de setembre. Emanuel Sonka & Alice Marcon. Van oferir un concert amb un 
repertori basat en el pop, el soul i el blues del segle XX amb arranjaments propis.  

 

 
Imatge del grup Emanuel Sonka & Alice Marcon 
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Aquests dos concerts estan inscrits dins del tradicional “cicle de concerts a la Cripta” que 
cada any es realitzen al mes de juliol, però que en aquest 2020 es van realitzar al mes de 
setembre i, com cada any 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 24 de febrer es va celebrar, a la Nau Gaudí de Mataró, la reunió ordinària del Consell 
Gaudí. En aquesta sessió es va fer una avanç del que serà el nou Pla Estratègic 2021-
2026, es va presentar les propostes per millorar la pàgina web del Consell Gaudí 
(http://www.portalgaudi.cat) i es va fer un resum dels diferents seminaris realitzats al llarg 
dels darrers anys. El consorci participa de manera activa en la comissió de gestors tècnics 
del Consell Gaudí, on es treballen en comissions temàtiques els diversos aspectes 
presentats en la reunió ordinària. 
 
Respecte al seminari anual, es va realitzar la sisena edició el 14 de desembre, centrat en la 
situació del patrimoni cultural davant la crisi de la Covid-19, celebrat en format webinar.  
 

 
Imatge de la reunió ordinària celebrada a la Nau Gaudí de Mataró 

 
 
 

http://www.portalgaudi.cat/
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15.- PARTICIPACIÓ EN ACTES DIVERSOS 
 
El Consorci de la Colònia Güell a través del seu responsable tècnic va participar en 
diferents jornades i trobades al llarg del 2020. Tot i que aquesta activitat s’ha vist reduïda 
per la pandèmia i el format, de les que es van poder desenvolupar, s’ha modificat a 
webinars.  
 
Participació en la taula de treball sobre Estratègies de turisme a l’espai metropolità de 
Barcelona, organitzada per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on es treballar el disseny i 
contingut del futur projecte Smartmed (Empower Mediterranean for Smart Tourism). Les 
diferents sessions de treball es van realitzar els dies 30 de setembre i 9 d’octubre. 
 
El 21 d’octubre es va celebrar les 10es. Jornades de Patrimoni del Baix Llobregat, en format 
webinar, aquesta edició es va centrar en “El patrimoni, allà on el passat i el futur es troben”. 
Van ser organitzades conjuntament entre el Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
Els dies 16 i 17 de novembre es va celebrar, en format webinar, el XIV Encuentro de 
Gestores del Patrimonio Mundial de España. Les presentacions i ponències d’aquesta 
edició van estar adreçades a la temàtica de “Patrimoni mundial i la seva gestió durant la 
Covid-19”. 
 
 
16.- JUNTA DE GOVERN. 
 
La Junta de Govern del Consorci de la Colònia Güell es va reunir en dues ocasions: 
 

- 26 de juny 
- 30 de novembre 

 
La Junta de Govern, l’any 2020 estava integrada per les persones següents: 
 
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 Torguez (Diputació de Barcelona) 
             Sra. Anna Martínez Almoril, com a Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló. 
 
El Sr. Miquel Domènech i 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: 



21 

 

 
- El Gerent del Consorci és el Sr. Enric Giner Rodríguez, Gerent del Consell 

Comarcal, 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. 
- La Sra. Núria Corbella Sala, arquitecte de l’INCASOL, és l’arquitecte tècnica 

responsable de les obres de la Cripta de la Colònia Güell, amb una dedicació 
parcial de la seva jornada laboral. 

- 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, 
administrativa del Consell Comarcal, amb una dedicació del 100% del seu temps.  

 
 
18.- EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. 
 
El pressupost de l’exercici 2020 es va aprovar inicialment en la sessió de la Junta de 
Govern celebrada el 2 de desembre de 2019.  
 
L’any 2020 el Consorci de la Colònia Güell va disposar inicialment d’un pressupost 
d’ingressos i despeses de 332.484,86 euros. 
 
Segons els comptes anuals de l’exercici 2020, i que han estat auditats tal i com recull 
l’Informe d’auditoria independent realitzat durant el primer trimestre de l’any 2021, els 
ingressos van provenir bàsicament de les transferències dels ens consorciats (83,27%), de 
les taxes, preus públics i altres ingressos (12,10%) i d’ingressos patrimonials (4,63%). Dels 
ingressos ordinaris s’ha destinat un 78,21% a cobrir les despeses ordinàries, no financeres, 
d’aquest exercici pressupostari, i un 8,93% 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 53.823,51 euros. 
 
El romanent de tresoreria per despeses generals es positiu i ascendeix a 197.673,24 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baix Llobregat, abril de 2021 
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ANNEX 1. ESTADÍSTIQUES DE VISITANTS 2020 
 

PRINCIPALS DADES DEL SERVEI DE VISITES
ANY 2020

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

1. EVOLUCIÓ

2. PROCEDÈNCIA

Procedència CAT. Any 2020

Abs. %

Barcelona Ciutat 4.512 34,06%

Resta Prov. Barcelona 8.192 61,85%

Província Tarragona 224 1,69%

Província Lleida 104 0,79%

Província Girona 214 1,62%

TOTAL 13.246 100,00%

Evolució anual 

Totals

Variació 

anual

% Variació 

anual

2020 22.953 -69.704 -75,23

2019 92.657 9.333 11,20

2018 83.324 8.514 11,38

2017 74.810 2.980 4,15

2016 71.830 4.943 7,39

2015 66.887 3.841 6,09

2014 63.046 7.111 12,71

2013 55.935 2.776 5,22

2012 53.159 16.646 45,59

2011 36.513 5.897 19,26

Principals procedències. Any 2020

Abs. %

Província BCN 12.704 55,35%

Estranger 8.759 38,16%

Resta Catalunya 542 2,36%

Resta Espanya 948 4,13%

TOTAL 22.953 100,00%

Principals províncies. Any 2020

Abs. %

Madrid 178 18,78%

València 105 11,08%

Illes Balears 72 7,59%

Saragossa 66 6,96%

Guipúzcoa 43 4,54%

Alacant 39 4,11%

Vizcaya 32 3,38%

Sevilla 29 3,06%

Granada 27 2,85%

Resta 357 37,66%

TOTAL 948 100,00%

Principals països. Estranger. Any 2020

Abs. %

Corea del Sud 3.262 37,24%

Japó 1.974 22,54%

França 736 8,40%

EEUU 521 5,95%

Itàlia 322 3,68%

Rússia 246 2,81%

Alemanya 226 2,58%

Regne Unit 157 1,79%

Xina 132 1,51%

Països Baixos 105 1,20%

Resta 1.078 12,31%

TOTAL 8.759 100,00%

Evolució mensual. Comparativa 2019-2020

Totals 2019 Totals 2020

Variació 

interanual

% Variació 

interanual

Gener 5.779 6.306 527 9,12%

Febrer 7.454 7.730 276 3,70%

Març 9.543 2.637 -6.906 -72,37%

Abril 8.326 0 -8.326 -100,00%

Maig 9.098 0 -9.098 -100,00%

Juny 7.431 0 -7.431 -100,00%

Juliol 5.967 1.134 -4.833 -81,00%

Agost 8.038 1.650 -6.388 -79,47%

Setembre 7.593 1.743 -5.850 -77,04%

Octubre 8.965 1.675 -7.290 -81,32%

Novembre 8.105 0 -8.105 -100,00%

Desembre 6.358 78 -6.280 -98,77%

TOTAL 92.657 22.953 -69.704 -75,23%

 


