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Nova sínia al Parc del Tibidabo

Invertir al Parc d'Atraccions del Tibidabo per a fer-lo 

més atractiu a un possible gestor privat: aquesta és 

la  fórmula  que  ahir  va  esbossar  el  president  del 

parc,  el  regidor  Joan  Puigdollers  (CiU),  després 

d'anunciar la compra d'una nova sínia. L'estructura 

ha  costat 650.000€,  i  l'adequació  del  terreny, 

500.000€. La nova atracció ha començat a funcionar 

a principis de 2013. L'oposició, menys el PP-que va 

preferir no comentar la decisió i és partidari  de la 

privatització total-, va tornar a rebutjar la possibilitat 

de privatitzar el parc o la seva administració.

La sínia, el disseny de la qual va sortir a concurs, té 

uns 19 metres de diàmetre i 20 cistelles. Es calcula 

que prestarà servei a unes 500 persones per hora. 

L'atracció  substitueix el  Panoràmic,  que  es  va 

desmuntar fa un any.

La doctrina del govern encapçalat per Xavier Trias 

(CiU)  és  que  la  que  la  titularitat  del  parc  ha  de 

seguir  sent  pública  i  el  futur  operador  hauria  de 

respectar el caràcter  familiar  del parc i mantenir la 

plantilla de treballadors. No obstant això, abans de 

buscar un interessat, l'empresa ha de ser sanejada, 

ja que compta amb un deute de 12 milions d'euros.

A més, des de l'accident mortal del Pèndol, fa dos 

anys,  el  parc  ha  perdut  visitants.  El  2002,  quan 

l'Ajuntament el va adquirir, va rebre 407.000 visites. 

Aquesta xifra va anar pujant, de la mà d'inversions, i 

el 2009 va arribar al sostre de 617.000. No obstant 

això, després de la tragèdia, que va causar la mort 

d'una menor i tres ferits, va baixar a 400.000.

Puigdollers ha explicat que l'objectiu de l'Ajuntament 

és  arribar  a  les  600.000  visites  durant  aquest 

mandat.  Encara  que  a  principis  d'aquest  va 

assegurar  que  no  hi  hauria  més  inversions  al 

Tibidabo, la rectificació la motivació "una demanda 

molt  clara dels  usuaris", i  que hi  ha una mica de 

diners a la caixa.

Els  socialistes  van  rebre  de  bon  grat  la  notícia. 

"Aquest  és  el  primer  símptoma que Trias  creu  al  

parc",  va  explicar  la  regidora  socialista  Sara 

Jaurrieta. Per la seva banda, Jordi Portabella (Unitat 

x  Barcelona)  va  demanar  que  es  garanteixi  la 

continuïtat  de l'explotació pública del parc després 

de  la  inversió.  La  eco  socialista  Isabel  Rivas  va 

assegurar que "qualsevol iniciativa que tingui com a  

objectiu fer rendible el  parc per després transferir  

equival a lliurar fons públics a un privat"


