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Dades principals 
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El Parc del Tibidabo va tancar la temporada 2013 

havent rebut un total de 556.700 visitants. 

 

Es consolida la tendència de creixement, amb un 

7% més de visitants que l’any 2012. 

Resultats 2013: Visitants 
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Al tancament de la temporada 2013 el total de famílies 

membres del Tibiclub ha estat de 16.700. 

 

El nombre de famílies ha crescut un 8% respecte a l’any  

2012. 

 

La tarifa del passi familiar és de 136€ + 22,50€ de quota 

d’inscripció. 
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Resultats 2013: Evolució principals magnituds 
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*A partir de novembre del 2012 finalitza la gestió de la restauració del Zoo 

 

Dades monetàries en Milers Euros

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013

Total Ingressos 11.783 17.270 16.638 17.137 13.333 13.800 14.435 12.470

EBITDA 1.891       2.434       1.891     3.239       9              803          2.133        2.345        

RESULTAT GESTIÓ 1.159 1.038 193 1.207 (2.201) (1.401) (87) 1.313

Dies d'obertura 148 144 139 144 136 139 140 141

Numero de visitants 608.230 600.604 588.947 617.903 402.009 442.693 519.106 556.700

Numero de visitants/dia 4.110 4.171 4.237 4.291 2.956 3.185 3.708 3.948



Novetats temporada 2014 

02 

7 

Noves atraccions i espectacles 
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Nova roda panoràmica 

La principal novetat de la temporada 2013 és 

l’estrena d’una nova atracció. 

 

El Tibidabo inaugura una nova roda panoràmica, 

recuperant una de les clàssiques atraccions dels 

parcs d’arreu, mantenint la seva imatge clàssica i 

integrant-se dins del skyline característic del 

Tibidabo.  

 

És tracta d’una atracció per a tota la família que 

alhora ofereix un espectacle de llums  per tots els 

clients del Parc. 

 
Aquesta atracció està dirigida al segment de 
clients familiar i infantil. El gaudiment de les vistes 
fa que sigui utilitzada també per públic adult i 
turístic. Els nens menors de 120 cm (6 anys 
aproximadament) han d’anar acompanyats d’un 
adult. A partir dels 120 cm l’ús és lliure sense 
acompanyants. 
 
Pel que fa al nom de l’atracció, s’obrirà un període 
de propostes en el que tothom hi podrà participar. 
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Totes les fases del projecte han estat supervisades i certificades per la TÜV-SÜD (empresa certificadora) i la 
supervisió de tot el projecte, incloent-hi la supervisió de la fonamentació, pel Col·legi Oficial d’Enginyers 
Industrials de Catalunya. 
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La Roda Panoràmica te 20 metres de diàmetre i amb un 
total de 16 góndoles, una d’elles adaptada per a PMR. La 
seva ubicació és la tradicional des del 1980, al mirador, 
per emfatitzar la seva virtut de visió panoràmica, 500 
metres sobre Barcelona. 
 
L'estètica de l’atracció (colors, enllumenat i color de les 
góndoles) ha estat dissenyada per l’arquitecte Dani 
Freixes sempre conservant l’estètica del parc clàssic i 
familiar. 
 

Nova roda panoràmica 



Noves pel·lícules en 4D al Dididado 

 

El Dididado estrena dues noves pel·lícules:“El bo, el dolent i un cavall” una comèdia d’aventures al salvatge oest 

. 
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Noves pel·lícules en 4D al Dididado 

 

L’altra estrena del Dididado és l’adaptació en 4D del clàssic d’aventures “20.000 llegües de viatge submarí”. 
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Nous espectacles de cloenda 

Marabunta Kids: La festa del Tibidabo 

 

S’obren les flors, s’acosta la primavera i el Tibidabo 

torna a obrir les seves portes presentant-vos un  

nou espectacle de cloenda que combina un divertit 

 show de clown amb música, gags humorístics i  

situacions d’allò més còmiques i esbojarrades!  

Trenta minuts de festa, rauxa i alegria en família on 

 la improvisació i la interacció amb el públic seran  

constants. Voleu riure? Hi esteu tot convidats. 

Des de l’1 de març fins al 27 d’abril 

 

Càsting: un musical molt animal 

Es convoca un càsting al Tibidabo amb l’objectiu 

d’escollir aquelles bèsties amb més talent per pujar a 

l’Arca de Noé i cada espècie ha d’enviar un  

representant per dur a terme la gran prova!  

A través dels gestos, uns impactants efectes de llum, 

l’humor, la música Gospel, Cabaret i Rock’n’roll i una 

posada en escena d’allò més innovadora, Càsting ens 

parla de valors tan importants com l’amistat, el treball 

en equip, la sinceritat i la solidaritat.  

Deixeu-vos sorprendre i gaudiu de l’espectacle!  

Des de l’1 de maig fins al 6 de juliol 
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Nous espectacles de cloenda 

Gran cavalcada de Gerónimo Stilton 

 

Els visitants del Parc podran gaudir d’una espectacular i 

divertida espectacle musical de cloenda amb el popular 

personatge Gerónimo Stilton, on la música i el ball  

convidaran a tota la família  a viatjar pel regne fantàstic  

del Tibidabo 

Del 9 de juliol al 14 de setembre  

 

Planeta Fantasia  

 

Una impressionant explosió de raigs de colors, formes 

geomètriques creades sobre l’aire, música i múltiples  

efectes de llum us faran gaudir d’aquest impactant 

espectacle. 

Del 20 de setembre al 30 de novembre  

 

Il•lusions  

 

Tota la família està convidada a cantar i ballar amb el  

Pep Callao. En companyia dels reis mags, els patges 

reials, les nadales i el torró, en aquest divertit  

espectacle de Nadal carregat de música i alegria. 

Del 06 de desembre al 05 de gener de 2015 
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Nous productes i serveis 
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Projecte de reciclatge 

El Parc treballa per la protecció i millora del medi ambient i del seu entorn natural, en les totes actuacions que 

realitza. Pel que fa al tractament de residus aquesta temporada es posarà en marxa un projecte per la integració 

de la gestió del sistema de recollida selectiva i reciclatge a l’activitat del Parc.  

 

El “Tibinet” és el concepte d’animació lúdica - pedagògica que ha de permetre transmetre i refrescar el concepte 

de la recollida selectiva de residus a les famílies, fent-ne partícips a tots els seus components i ajudar a què 

formi part del seu dia a dia. La idea és que es faci recordar als adults la utilitat i la importància que té l’acció de 

reciclar per la societat i fer participar als més petits en la recollida selectiva. 

 

Previsió posada en marxa: juliol  
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Projecte de reciclatge 
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Tibiclub: 10è aniversari 

 

El Tibiclub, passi familiar del Parc, permet accedir a 

tota la família  tantes vegades com es vulgui durant un 

any a un preu molt econòmic. 

 

Creat l’any 2004, amb l’objectiu d’ oferir un avantatge 

pel col·lectiu de famílies, s’ha consolidat com un dels 

grans valors del Tibidabo. Amb més de 16.700 famílies 

Tibiclubs, els socis són part important i element decisori 

en la incorporació de novetats al Tibidabo, una oferta 

adreçada en especial a les famílies.  

 

En el seu 10è Aniversari es presenten novetats i 

avantatges exclusives que fan encara més atractiu el 

passi.  

 

A més de l’organització de diferents activitats especials, 

sorpreses i regals al llarg de la temporada que 

s'afegiran als ja existents en el transport al Parc o en 

altres espais d’oci. 
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Nova mascota del Tibidabo 

El Parc iniciarà aquesta temporada amb un concurs popular per trobar la nova mascota del Tibidabo. 

 

Aquest concurs, en el que aniran de la mà  Tibidabo i Unicef, serà de caire popular, tothom hi estarà convidat 

a participar i presentar les seves propostes i pretén mobilitzar també les escoles de disseny així com artistes 

reconeguts de la cultura catalana. 

 

L’objectiu de la mascota serà transmetre els valors i missatges del Parc i d’Unicef , on els nens hi tenen una 

especial importància, així com donar visibilitat a aquesta aliança. 

  

 A les bases del concurs s’inclouran els valors, establerts en la Convenció dels Drets dels Infants, que ha 

de representar la mascota, així com totes les dades per a la participació. 

 

Previsió inici concurs: abril  
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Acció social 
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MARÇ
Inauguració Roda Panorámica

 (Data per confirmar)

ABRIL
Jornada Castellera 

13 abril

Festa Un cop de Mà 

27 abril

MAIG
Cursa UPHILL 

17 de maig

JUNY
Festa families nombroses 

(FANOC)

1 de juny

BCN Ciutat Concert 

7 de juny

Estiu Sense Barreres 

12 juny

Dia Mundial de la Sardana 

22 de juny

Festa Un Dia de Nassos 

24 de juny

JULIOL
Tibidabo Màgic

Tots els caps de setmana

Festa dels avis

 (Data per confirmar / Dia entre semana)

Festa del Soci 

(Data per confirmar)

AGOST

SETEMBRE
Cursa Midnight 

5 de setembre

Supercapdesetmana Súper3 

20 i 21 setembre

Festa del Civisme GUB 

(Data per confirmar)

OCTUBRE
Mostra de Titelles 

Tots els caps de setmana

Festa Un dia de Nassos

 Participació simbòlica 5 octubre

Festa del Cor (AACIC)

11 octubre

NOVEMBRE
Cursa de l'Amistat 

1 de novembre

Festa  UNICEF 

(Data per confirmar)

DESEMBRE
Festa Cançó de Pau 

(Data per confirmar)

El Parc d’atraccions Tibidabo és un Parc compromès socialment, s’esforça a desenvolupar projectes, 
i iniciatives socials i en recolzar i dur a terme actes culturals i educatius. 



Projecte de restauració: Fundació Alícia 

El Tibidabo iniciarà una col·laboració amb la reconeguda Fundació Alícia que consistirà en l’assessorament i 

disseny de l'oferta gastronòmica de l'espai Aeroport del Tibidabo.  

 

L’objectiu serà el de convertir aquest espai en el punt de referència gastronòmica del parc amb una oferta 

atractiva al visitant, saludable.  

 

El projecte consistirà en dissenyar conjuntament una oferta que encaixi i en l’assessorament de la implementació.  

 

A més, es realitzaran tallers a les instal•lacions d'Alícia per a personal de Tibidabo sobre cuina    saludable i bons 

hàbits alimentaris. Les  sessions serviran, a   més, per presentar el treball sobre la nova oferta gastronòmica de 

l'espai    Aeroport. 

 

Dossier de premsa | 2014 



Nou centre “Enrique Tomás” 
 

Inauguració d’un nou centre “Enrique Tomás” al Mirador. El centre amb més atractiu pels turistes, per les 

seves vistes i calendari permanent d’obertura, oferirà als visitants un producte amb gastronòmic molt atractiu.  

A partir del 8 de març. 

A més, s’incorporarà dins l’oferta de restauració una nova xurreria. El nou centre, en format de petita “rulotte” 

estarà totalment integrat dins de l’estètica de la recent inaugurada plaça del Tibidabo. A partir de juny. 
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Campanya inici temporada 
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Pla de mobilitat 
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Pla de mobilitat 
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Durant els dies d’obertura al públic el Parc posa a disposició dels seus clients 

diferents serveis d'autobús, ecològics i adaptats per a persones amb mobilitat 

reduïda. 

 

T2A: Bus des de Plaça Catalunya. Preu bitllet: 2,95€ 

 

T2B: Bus des de l’aparcament Tibidabo-Vall d’Hebron. Preu aparcament: 

4,20€ i llançadora al Tibidabo gratuïta. 

 

T2C: Bus des de FGC Valldoreix i Sant Cugat del Vallès. Preu bitllet: 2,80€ 

 

A més, seguim posant a disposició dels nostres clients: 

 

Funicular del Tibidabo. Preu bitllet (anada i tornada): 7,70€. Preu bitllet comprant 

l’Entrada al Parc: 4,10€ (no acumulable a promocions). 

 

Tots aquests serveis de transports són gratuïts pels socis Tibiclub. 

 

Recordem que disposem d’un servei de reserva de plaça d’aparcament al cim 

a través del web www.tibidabo.cat 



Calendari 2014 
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