La Gran Clariana del parc de les Glòries
La Gran Clariana del parc de les Glòries és una gran esplanada d’una hectàrea de gespa, un espai
polivalent obert a la ciutadania com a zona d’estada i que convida a gaudir de la natura.
La Clariana i els nodes de biodiversitat que l’envolten són espais concebuts per dotar d’una gran
biodiversitat el parc, tant pel que fa a espècies vegetals com animals. Un pulmó verd i ambiental al
mig de la ciutat. Per aquest motiu aquest entorn té certes peculiaritats que el fan diferent d’altres
parcs de Barcelona, especialment pel que fa al manteniment, a les activitats i als usos.
L’espai està pensat com a espai d’estada, de treball, de lectura, o per conversar i relaxar-se gaudint
de la natura. El seu ús ha de ser especialment respectuós amb l’entorn. Disposa d’un servei de
gandules, taules, cadires i para-sols, i s’hi realitzen activitats dirigides i de lleure que tenen un to i
una mirada de respecte a la biodiversitat i a l’hàbitat.
De cara a fer possible que aquest espai funcioni, cal el compromís de tots els usuaris, als quals
demanem el compliment dels següents criteris d’ús, conservació i manteniment.
L’accés a la Clariana és lliure per a tota persona o persones que en facin ús durant les hores
d’obertura del recinte (horaris: de les 11.00 a les 20.00 hores (de novembre a març), i de les 11.00 a
les 21.00 hores (d’abril a octubre).
Criteris d’ús
Per a un bon ús de l’espai:
- El servei de gandules té un sistema de rotació diària per tal d’ajudar a la bona recuperació
de la gespa. S’hi ha d’accedir per la porta que estigui oberta (que canvia regularment).
- En períodes de pluja intensa o continuada, l’espai restarà tancat fins que el terreny estigui
eixut completament, per afavorir la recuperació de la gespa.
- Cal utilitzar les papereres per dipositar els residus.
No està permès:
- Que hi accedeixin gossos.
- Bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal (excepte si van plegats), tret dels
vehicles que siguin per al desplaçament de persones amb mobilitat reduïda, així com carros
per a infants.
- Utilitzar pilotes.
- Fer activitats físiques d’impacte per a la gespa, com córrer o saltar.
- Trepitjar la vegetació del perímetre, o accedir a l’espai pels marges.
- Penjar elements dels arbres (roba, cordes, bosses…).
- Instal·lar elements que puguin malmetre la gespa.
- Menjar i beure a excepció de les taules de pícnic.

- Cuinar.
- Fumar.
- Beure begudes alcohòliques.

Les activitats:
- Són promogudes pels agents del territori amb la col·laboració́ de l’Ajuntament.
- Són promogudes pels diversos departaments de l’Ajuntament.
Les activitats han de respectar:
- El recinte i els seus usos.
- Els aforaments màxims del conjunt del recinte.
- No utilitzar aparells amplificadors de so (altaveus, equips de música...).

