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Ser el Parc de la 
felicitat.

Visió
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Fer que tothom que es 
relacioni amb el Parc 
es senti feliç.

Missió
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Eixos estratègics



Balanç 2019
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Evolució visitants i Tibiclub
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Valoració visitants

7,9 8,3

El Tibidabo manté la valoració 
global per part del visitants en 

notable alt.

Un any més, el tracte del 
personal del Tibidabo és 

l’aspecte millor valorat pels seus 
visitants.

Valoracions obtingudes en l’estudi ISC realitzat al Tibidabo al llarg de la temporada 2019.
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Equip humà

178
persones dins l’equip

del Tibidabo

670
persones dins l’equip al 

llarg de la temporada
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Programa d’incorporacions

Programa social
Potenciació de les oportunitats laborals 

per a col·lectius amb capacitats 
diferents.

Barcelona activa
Projecte d’ocupació laboral per a 

persones majors de 40 anys.

Jornades Market Place
Projecte d’ocupació per a joves en risc 

d’exclusió social.

Saló d’ocupació juvenil
Donar a conèixer el Tibidabo com a espai 

d'inserció laboral per a les noves 
generacions
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Activitats educatives per a escoles i estudiants

Activitats didàctiques de 
ciència, tecnologia i medi 
ambient a l’entorn del Tibidabo

 Destinades a tots els cursos escolars 
de primària, secundària i batxillerat, 
creades pel Parc i impartides per  
monitores i monitors propis.

 Al 2019, hi han participat 7.915 
estudiants.

De dilluns a dijous de 9h a 14h, de març a maig i 
d’octubre a desembre
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Jornades solidàries, socials i culturals

6.700 
beques per a infants en 

risc d’exclusió social 

16 
jornades solidàries, 

socials i culturals

+ 110.000 
persones participants



Activitats Temporada 2020



13

Espectacles, pel·lícules i activitats

Espectacles sensibilitzadors
 Els espectacles del Geronimo Stilton i 

Estiu Làser arriben amb un missatge 
de conscienciació mediambiental.

Geronimo Stilton: del 2 de maig al 14 de juny
Estiu Làser: de l’1 al 31 d’agost

Noves pel·lícules
 Interactibi: “Carnival”
A partir del 7 de març

 Dididado: “Viatge a la lluna” i “Les 
aventures d’en Max”

A partir del 4 d’abril
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Trobades amb les mascotes

 Aquest nou format meet&greet
permetrà acostar les mascotes del 
Tibidabo de manera més propera.

A partir del 7 de març

La cavalcada de les mascotes

 A l’estiu, les mascotes es passejaran 
de nou amb la seva cavalcada, que 
aquest any augmenta l’equip artístic.

Del 20 de juny al 26 de juliol

Espectacles, pel·lícules i activitats
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Samfònia de marionetes al 
Marionetàrium
 Deu escenes de marionetes on 

intervindran diferents personatges, 
clàssics i de recent creació.

A partir del 7 de març

Visita guiada al mirador de la 
Torre de Collserola
 Es reprenen per segona temporada

les visites guiades al mirador de la
Torre de Collserola per a grups.

Tots els caps de setmana a partir de març

Espectacles, pel·lícules i activitats
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Activitats educatives per a famílies

Tallers d’hàbits saludables

El mes de l’Alimentació es transforma 
en el mes dels Hàbits Saludables i 
s’amplien les activitats que s’oferiran a les 
sòcies i socis Tibiclub:

 Tallers d’alimentació saludable, amb la 
col·laboració de la Fundació Alícia.

 Taller sobre salut i esport amb la 
Fundació Claror,  nou partner del 
Parc.

Novembre 2020
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Activitats educatives per a escoles i estudiants

Fisidabo

 Tercera edició del Fisidabo 2K on més 
de 2.000 estudiants experimenten la 
física amb les atraccions del 
Tibidabo, que es converteix en un 
gran laboratori.

15 de maig
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Celebració de la campanya 15 
anys Tibiclub
 Esdeveniments i accions especials al 

llarg de la temporada.

Nous avantatges
 Funibus gratuït per a sòcies i socis 

Tibiclub.
 Avantages i descomptes amb els 

nous partners: Cooperativa Abacus i 
Fundació Claror.

A partir del 7 de març

Accions i esdeveniments per a sòcies i socis Tibiclub
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Connecta’t al blau, nova 
festa solidària

 El Tibidabo acull una nova festa 
solidària organitzada per Aprenem, 
l’Associació per a la inclusió de les 
persones amb trastorn de l’espectre 
autista.

18 d’abril

Jornades solidàries, socials i culturals
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Jornades solidàries, socials i culturals
Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

“Un cop de mà”

“Un dia de Nassos” Simfònic

FANOC

“Estiu Sense Barreres”

“Festa de la infància”

PRIDE

“Visió per a tothom”

Dies del civisme

“Festa del cor”

“Estiu solidari”

Jornada Gegantera

“Tibidavis” “Cançó de Pau”

Jornada Castellera“Connecta’t al blau”

“Tibidabo sense fum”

Solidària

Social / Cultural

Vozes



Novetats Temporada 2020



22

Nou espectacle sensorial amb Pep Bou

“Bombolles al Cel” a l’edifici 
Cel

 El nou espectacle proposa un viatge 
cap a mons poètics i onírics, a la 
recerca de la bellesa que s'amaga en 
les bombolles de sabó combinades 
amb la llum i la música. 

Dates: caps de setmana d’abril i dies d’obertura 
especials de Setmana Santa
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Millora de l'experiència del visitant

Llançament APP

 La nova APP permetrà consultar a 
temps real els minuts d’espera de 
les atraccions, una funcionalitat 
altament demanada pels visitants i que 
permetrà organitzar millor la seva 
visita.

 També inclourà informació sobre 
l’agenda del Parc i permetrà rebre 
notificacions sobres ofertes i 
promocions.

Data prevista llançament: estiu 2020
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Noves activitats de robòtica

Tallers amb metodologia 
LEGO® Education

 S’amplia l’oferta d’activitats de 
robòtica, que durant el 2019 ja han 
gaudit més de 3.500 persones.

 També s’incorporen noves activitats per 
a estudiants i escoles amb continguts 
de robòtica.

Data prevista: setembre, curs escolar 2020-21
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Nova instal·lació

Jumping en família

 Els nous llits elàstics permetran 
ampliar l’abast d’aquesta atracció, 
disponible actualment al Parc només 
per a infants, i que gaudeix de gran 
èxit entre els visitants.

 La nova instal·lació, que constarà de 
deu llits elàstics tematitzats i preparats 
també per a adults, permetrà gaudir 
del jumping en família i anirà al lloc 
de l’antic Hurakan.

Data prevista d’obertura: estiu 2020
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Ampliació de l’oferta cultural

Nova visita històrica guiada

 La nova visita permetrà conèixer la 
història, curiositats i anècdotes del 
Parc centenari.

 Les visites tindran una durada 
aproximada de 40 minuts i es podran 
adquirir al mateix Parc el dia de la 
visita.

Data prevista d’estrena: estiu 2020



Mobilitat al cim
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Accessibilitat sostenible al cim de la muntanya

Pla de mobilitat sense 
Funicular

Autobús llançadora gratuït pels 
visitants, inclòs amb l’entrada al Parc o a 
l’Àrea Panoràmica:

 T2A: Tibibus des de Plaça Catalunya*
 T2B: Tibibus des de l’aparcament 

B:SM Sant Genís*
 T2C: Funibus des de Plaça Kennedy**

* Només dies de Parc obert
** Servei diari
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Nou Punt d’Informació a Barcelona

Obertura de l’Oficina 
d’Atenció al visitant a Plaça 
Kennedy

 La nova oficina serà la porta 
d’entrada al Parc a la ciutat de 
Barcelona.

 Des d’allà es podrà conèixer 
informació de les activitats del Parc 
i realitzar diferents tràmits per agilitzar 
l’accés al cim.

Oberta cada dia a partir de maig.
Ubicada al Passeig de Sant Gervasi (Plaça
Kennedy).
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Construcció de la nova Cuca de Llum

https://youtu.be/Mwyx9LeZJjE
https://youtu.be/Mwyx9LeZJjE


Gràcies!
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