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1. Mesures d’urgència 

A) Actuacions de l’Ajuntament 

Els fets van succeir el passat 17 d’agost a les 16:53h. A les 17:18h, l’Ajuntament va activar el 

Pla Bàsic d’Emergències Municipal en fase d’Emergència.  

Els agents de la Guardia Urbana van reaccionar de manera immediata, buidant la Rambla del 

màxim nombre de persones possible, i perseguint la furgoneta que es va aturar 41 segons 

després de l’inici de l’acció, al Pla de l’Ós. La resta d’agents pujant per Rambla per intentar 

aturar la furgoneta van arribar al lloc en menys de 20 segons. En total, 300 efectius es van 

incorporar de forma immediata i uns altres 340 van mostrar la seva disposició a incorporar-se 

al servei. 

Després dels greus fets ocorreguts, l’alcaldessa i el conseller d’Interior van convocar de manera 

extraordinària la Junta Local de Seguretat. Entre d’altres mesures es va acordar: 

 Incrementar les dotacions policials en llocs considerats d’interès. 

 Incrementar els dispositius de control de vehicles i persones. 

 Incrementar l’ús d’obstacles mòbils en llocs amb gran concentració de persones. 

 Estudiar els entorns amb aglomeracions estructurals de gent i de caràcter simbòlic per 

establir mesures de caràcter permanent. 

Destacar l’actitud i la preparació de totes les persones que van intervenir en el lloc mateix de 

l’atemptat, cosa que sens dubte va contribuir a salvar vides i també, molt important, a donar 

una percepció de serenor i resiliència que de ben segur és a la base del clam “No tinc por”. 

 

B) Actuacions en l’àmbit turístic de la ciutat 

Des del primer moment la Regidoria d’Empresa i Turisme va estar en contacte permanent amb 

els representants del sector turístic, com Gremi d’Hotels, ACAVE, Apartur, Barcelona Oberta, i 

Plataformes de lloguer vacacional, entre d’altres. 

En les reunions dels membres de Govern de l’Ajuntament es va instal·lar la idea de la 

necessitat de recobrar la normalitat el més aviat possible i en aquest sentit es va anar 

transmetent als diversos operadors i agents involucrats. 

El Gremi d’Hotels i Apartur van posar habitacions i habitatges lliures a disposició dels turistes 

que no podien anar als seus establiments, per estar situats en la zona amb l’accés tancat per 

l’atemptat. En aquest sentit, el Consorci de Turisme de Barcelona va posar-se en contacte amb 

la Gerència de Seguretat i Prevenció a la fi que Guàrdia Urbana pogués facilitar als turistes el 

número del Call Center per atendre’ls. 
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Posteriorment es va sol·licitar a les Plataformes de lloguer vacacional, Homeaway, Booking, 

Rentalia i TripAdvisor, que incorporesin el telèfon de Call Center en la seva pàgina web per tal 

d’atendre qualsevol necessitat dels turistes afectats. 

El Consorci de Turisme de Barcelona va reforçar i ampliar el servei del Call Center, 932 853 834, 

donat servei les 24 hores durant els quatre dies a partir de l’atemptat. Es va destacar a 

diferents noticiaris que cobrien l’atemptat. L’horari habitual és de 8h a 20h. 

Es van rebre durant el dia de l’atemptat i els tres dies posteriors, 1.458 trucades.  

El mateix dia 17 d’agost, entre les 17 h i les 6 h del dia següent es van atendre 630 trucades. 

Bàsicament es demanava informació sobre la situació de la seguretat a la ciutat i els problemes 

d’accés als allotjaments situats a la zona de l’atemptat. 

El 18 d’agost, entre les 6 h i les 24 h es van atendre 662 trucades demanant informació sobre 

seguretat, transport i llocs turístics, com Sagrada Família, Park Güell o Bus Turístic. 

El dissabte, 19 d’agost, entre les 0 h i les 24 h es van atendre 99 trucades que comencen a ser 

normalitzades, amb les preguntes habituals dels visitants a la ciutat. 

El diumenge, 20 d’agost, es van atendre 67 trucades, un nombre de trucades gairebé com 

qualsevol altre cap de setmana, centrades bàsicament en informació turística.  

 

C) Actuacions en l’àmbit del comerç de la ciutat 

Un cop conegudes les primeres informacions sobre l’atemptat, personal de l’Institut Municipal 

de Mercats de Barcelona es va desplaçar al Mercat de la Boqueria, es va coordinar un 

tancament pacífic i controlat del Mercat amb l’equip de vigilància privada del Mercat.  

En tot moment el personal tècnic de Mercats va estar en contacte amb els responsables dels 

cossos de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra i van seguir les seves indicacions.  

La persona responsable de Mercats es va mantenir en el Mercat de la Boqueria durant tota la 

nit i matinada de dijous 17 a divendres 18, interlocutant amb els comerciants, perquè 

planifiquessin les seves compres en els mercats majoristes, tenint en compte que el Mercat no 

podria obrir al públic el divendres 18.  

Per part de l’equip de vigilància del Mercat de la Boqueria, es va donar suport als cossos de 

seguretat en els moments immediats a l’atemptat, es va facilitar l’aparell desfibril·lador del 

Mercat als equips d’emergències per si calgués utilitzar-lo, i en els dies posteriors es va facilitar 

als Mossos d’Esquadra la gravació íntegra de les càmeres de videovigilància de la Boqueria, del 

període temporal sol·licitat. 

Els dies posteriors es va prioritzar estar al costat del comerciant de forma continua, l’ 

Alcaldessa, el Tinent d’Alcalde Jaume Collboni, la Regidora de Comerç i Mercats i la Regidora 

del Districte van fer una visita pels comerços de la Rambla i de la Boqueria, en la que vàrem 

escoltar les seves experiències i neguits. A més, una vegada finalitzada aquesta primera part de 

la visita, el Tinent d’alcalde i la Regidora acompanyats pels seus equips, es van traslladar al 
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comerç de l’entorn de la Rambla, en particular a la Plaça Reial (parlant amb diversos 

comerciants i hotelers), i posteriorment  ho van fer a l’interior del Barri del Raval, acompanyats 

de diferents representants dels col·lectius de comerços immigrants.  

Destacar que en les reunions i les converses que es mantenien amb els diferents col·lectius, ja 

es plasmava la possibilitat de que el sector es manifestés el dilluns dia 21. 
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2. Trobades amb el sector 

A) L’Alcaldessa va convocar al sector de l’economia del visitant el 22 d’agost a les 10 h. 

L’alcaldessa, acompanyada del 1r i 2n tinents d’alcalde, de la regidora de Comerç i Mercats i 

del regidor d’Empresa i Turisme, i així com dels responsables tècnics d’aquests àmbits, va 

destacar que el principal motiu de la trobada era agrair la resposta del sector davant 

l’emergència i proposar un treball conjunt per seguir la situació del turisme, el comerç i la 

restauració per acordar actuacions davant dels possibles efectes. 

També es volia contrastar la situació des de la perspectiva turística, analitzant els impactes 

sobre l’activitat. Les primeres valoracions van ser que s’havia recuperat el pols de l’activitat i 

que calia enviar un missatge conjunt de solidesa, unitat i proactivitat per encarar els possibles 

efectes en l’activitat turística, comercial i de la restauració. 

En aquest sentit, es va esmentat que un bon indicador d’aquesta normalitat era que encara no 

hi havia cap notícia negativa del Congrés de Cardiologia, amb més de 30.000 assistents, que 

s’havia de celebrar del 30 d’agost al 3 de setembre. 

Participants: 

 Turisme de Barcelona 

 Gremi d’Hotels 

 Cambra de Comerç de Barcelona 

 Foment del Treball 

 Fira de Barcelona 

 Barcelona Global 

 Apartur 

 Associació Catalana d’Agències de Viatges (ACAVE) 

 PIMEC 

 Barcelona Oberta 

 Fundació Barcelona Comerç 

 Associació de grans establiments de distribució ANGED 

 Comertia 

 Gremi de Restauració 

 Port de Barcelona 

 Aeroport de Barcelona 

 UGT 

 CCOO 

Com a resultat de la reunió es va acordar la creació d’un grup temporal de seguiment, que 

coordinaria la Direcció de Turisme, per obtenir les dades de les diverses entitats participants 

que permetria avaluar els efectes produïts a l’activitat del sector i fer una anàlisi i avaluació 

dels esdeveniments del 17 d’agost. 
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Alhora es va anunciar que es convocaria el més aviat possible una reunió extraordinària de la 

Comissió Permanent Consell Turisme i Ciutat per tractar dels efectes i les possibles 

actuacions. 

 

B) Primera reunió del Grup de seguiment dels agents econòmics del comerç i el turisme de la 

ciutat. 

El 29 d’agost es celebrà una nova reunió presidida pel 2n tinent d’alcalde amb la participació 

del regidor d’Empresa i Turisme i la regidora de Comerç. 

En aquesta primera trobada l’Ajuntament i els agents econòmics de la ciutat constaten la 

normalitat dels sectors turístic i comercial. 

S’acorda el compromís per part de l’Ajuntament i tots els operadors participants de recopilar 

dades del sector de manera sistemàtica i rigorosa amb els terminis 30, 60 i 90 dies, amb el 

resultat d’emetre un informe amb l’anàlisi de l’activitat turística per fer un seguiment de 

l’eventual impacte i en el seu cas prendre les accions corresponents. 

Els hotelers van avançar que l’ocupació real de la ciutat era del 85%, complint així les 

previsions de principis d’estiu. 

Barcelona cooperarà amb la resta d’administracions, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 

Digital, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona,  per gestionar les conseqüències de 

l’atemptat en l’economia comercial i turística de la ciutat. 

C) Reunions específiques de l’àmbit del Comerç 

Durant la setmana del 21 l’equip de la Regidoria va estar en contacte permanent amb els 

comerços afectats, mantenint reunions i visites de forma continuada, oferint el suport i les 

eines necessàries.  

El mateix dilluns dia 21, es va contactar amb tots els paradistes de la Boqueria i els floristes de 

la Rambla per oferir-los qualsevol mena de suport social, psicològic o personal. 

Tanmateix, també es va contactar amb el col·lectiu de comerç del qual, mitjançant les vies 

existents, hi havia coneixement de necessitat de qualsevol tipus d’ajuda.  

El passat divendres dia 1 de setembre, es va fer una reunió amb les associacions de 

comerciants dels districtes de Ciutat Vella i de l’Eixample, així com dels tres Mercats municipals 

de més incidència turística i comercial de l’entorn de la Rambla (Boqueria, Santa Caterina i 

Concepció), a fi de tractar conjuntament quines han de ser les accions de promoció i d’altres 

per: 

1. Tornar a la normalitat   

2. Propostes d’activitats de promoció complementàries a les campanyes ja previstes (si 

fos el cas) i/o actuacions coordinades de col·laboració entre els sectors econòmic i l’ 

administració.  
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D’aquesta reunió surt la proposta de crear una taula de treball reduïda, que ja ha realitzat una 

primera reunió el 8 de setembre, que possibiliti avançar en les actuacions que entre tots els 

actors proposin, com per exemple integrar el col·lectiu de establiments d’immigrants, que per 

aquestes circumstàncies poden estar més afectats tant des del punt de vista de negoci com 

d’integració amb l’entorn. 

Altra iniciativa es tornar a recuperar els treballs quotidians que teníem iniciats, per part del 

districte així com de la Regidoria de Comerç (campanyes, projectes…). 

Dins el seguiment diari de la situació en que es troben els afectats, val a dir que la Regidoria 

està en contacte permanent per tal de facilitar la plena normalitat. 
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3. Grup de seguiment 

El 8 de setembre es convoca conjuntament per la Direcció de Turisme i la Direcció de Comerç 

una reunió de treball per tal d’acordar la metodologia i el procés de gestió de la informació i 

per que les diverses institucions i entitats puguin informar i compartir respecte de quines 

dades podran disposar o tenen previst recollir. 

Es tractava de conèixer quines seran les dades en concret que ens podran facilitar, la seva 

naturalesa, granularitat i cronologia; així com el calendari previst en poder facilitar 

l’esmentada informació.  

Per una avaluació global, interessa tant poder comparar les dades d’activitat abans i després 

del dia 17 d'agost, i/o les dades del mes d’agost en el seu conjunt amb comparativa interanual, 

així com les dades de futures previsions. 

En base a aquesta informació, s’estableix el procediment de lliurament de les dades amb un 

calendari que, en una primera fase finalitza el 15 de setembre. 

En aquest procés de síntesi i elaboració de l’informe global comptem amb el suport i 

col·laboració de l’Observatori del Turisme a Barcelona, recentment creat. 

Entitats i institucions participants que subministraran informació per avaluar els efectes 

immediats de l’atemptat i quines són les perspectives: 

• Apartur 

• Gremi d’Hotels  

• Associació Catalana d’Agències de Viatges (ACAVE) 

• Aeroport de Barcelona 

• Port de Barcelona 

• CCOO 

• UGT 

• Cambra Comerç de Barcelona 

• Fira Barcelona 

• B:Sm 

• Icub 

• Consorci Turisme Barcelona 

• Gremi de Restauració 

• Fundació Barcelona Comerç 

• Barcelona Oberta 

• Gerència de Turisme. Diputació de Barcelona 

• Direcció General de Turisme. Generalitat de Catalunya 

Així mateix, s’ha demanat informació de reserves a les diferents plataformes d’allotjament 

turístic (Booking, TripAdvisor, HomeAway, Rentalia, AirBnB) i als principals centres 

patrimonials (Sagrada Família, Park Güell, Pedrera, Casa Batlló, Museu Picasso, Fundació Miró, 

Museu d’Història i Castell de Montjuïc.) 
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També es compta amb les dades subministrades per TMB (validacions Hola BCN) 

El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA) també facilitarà 

informació en relació a les previsions i perspectives de reserves aèries. 

S’ha demanat a les dues Associacions de Guies Turístics i a l’ ACPT Associació Professionals de 

Turisme que aportin també les seves valoracions qualitatives. 

També l’Agència Catalana de Turisme ha demanat a les seves delegacions a l’estranger 

rescabalar dades durant aquest darrer quadrimestre de l’any per elaborar un informe sobre les 

conseqüències d’aquest atemptat per al sector turístic. 

La Diputació de Barcelona subministrarà dades i valoracions a nivell provincial. 

Finalment, assenyalar que s’ha encarregat a l’empresa Vivential Value un informe que faci una 

anàlisi qualitativa de les converses online generades en els principals fòrums turístics. 
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4. Comissió Permanent del Consell de Turisme i Ciutat 

El passat dimarts 12 de setembre, a les 18.30h, es va realitzar una reunió extraordinària de la 

Comissió Permanent del Consell de Turisme i Ciutat, al saló de Cròniques de l’Ajuntament. 

Presidida pel regidor d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, l’objectiu de la reunió era compartir 

les accions realitzades i conèixer les percepcions i valoracions de les entitats representades, 

mantenint l’enfocament en la necessitat de la gestió de la ciutat turística. Es va fer un repàs de 

la cronologia dels fets succeïts i a les actuacions realitzades. L’assistència a la reunió i la 

participació en el debat de les entitats veïnals, sindicals, empresarials, ciutadanes, de les 

persones expertes i dels grups municipals va ser alta. La Regidoria d’Empresa i Turisme va 

anunciar que, en el marc d’una sessió plenària del Consell que es convocarà pròximament, 

s’analitzaran els resultats de l’informe de dades que s’hagin obtingut. 


