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Notícies

 Benvinguts al Tibidabo

El Tibidabo és un espai emblemàtic de la ciutat de 
Barcelona per la seva condició de punt més alt de 
la  ciutat  i  perquè  en  la  memòria  de  tots  els 
ciutadans sempre se'l té present.

Des del cim, sempre s'ha vist la cara més amable de 
la nostra realitat urbana, amb un horitzó net al mar 
i  els  carrers rectes de l'Eixample que enllacen la 
muntanya amb el centre històric.

El Tibidabo és un parc d'atraccions que ens agrada 
dir que és familiar, no únicament perquè la seva 
visita  en  família  ha  estat  i  és  tradicional,  sinó 
perquè  totes  les  persones,  tinguin  l'edat  que 
tinguin,  troben atraccions  adequades  a  les  seves 
circumstàncies.

LA NOVA MUNTANYA RUSSA

Ja  podeu  gaudir  de  la  nova  muntanya  russa!  La 
nova  atracció  familiar  del  Tibidabo,  apta  per  a 
nens  entre  5  i  6  anys  (a  partir  de  120  cm) 
acompanyats i totalment adaptada per a persones 
amb mobilitat  reduïda. Tots  els  dies  que el  parc 
d'atraccions està obert. 

Es va inaugurar el dia 23 de desembre del 2008.  

Es tracta d'una muntanya russa que té una longitud 
de 718 metres i agafa una velocitat màxima de 80 
quilòmetres per hora. L'alcalde de Barcelona, Jordi 
Hereu, ha estat el primer a fer-hi un viatge, això sí, 
entre els crits dels activistes de la Plataforma SOS 
Tibidabo.  Aquest  col·lectiu  critica  que  la 
construcció de la muntanya russa hagi  suposat la 
tala d'alzines centenàries. Hereu ha assegurat que 
l'atracció "respecta el medi ambient" i ha explicat 
que ara "hi ha el triple d'arbres que abans".

Jordi  Hereu,  el  batlle  de Barcelona,  ha  recordat 
que aquesta nova muntanya russa és la substituta 
de l' "emblemàtica", però també "antiga", muntanya 
russa  del  Tibidabo,  una  atracció  que  deixarà  de 
funcionar d'aquí a unes setmanes.

La nova Muntanya Russa del Tibidabo

CENT ANYS PASSEN VOLANT:

És  el  títol  del  documental  que  es  projecta  a 
l’Edifici Cel, un edifici que data dels anys 20 i que 
ha estat totalment restaurat el 2008, un document 
audiovisual de 12 minuts de durada que recorre els 
més de 100 anys d’Història del Tibidabo. 

La projecció vincula la història del parc d'atraccions 
amb la història de Barcelona. La seva alta càrrega 
emocional i la seva qualitat cinematogràfica en fan 
una visita obligada que us emocionarà. 

Fotogrames del documental Cent anys passen volant.
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