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ACTA 

PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL TURISME I CIUTAT 

 

Data: 1 de desembre de 2020 

Hora: 18:00h 

Lloc: Reunió virtual per la plataforma Zoom 

 

Assistents 

Presidència delegada 

• Presidència del Consell, Regidor de Turisme i Indústries Creatives, Xavier Marcé 

• Secretaria del Consell, Rosa Bada 

Vicepresidències 

• Federació d'associacions de veïns i veïnes de Barcelona, Pere Mariné   

• UGT Catalunya, Juan José Casado 

Sector ciutadà i veïnal Sector Turístic Empresarial 

• Associació de veïns Barri Gòtic, Reme Gómez  

• Veïns i amfitrions de Barcelona, Dámaris Rojas 

• Associació de veïns Sagrada Família, Sergi Gómez 

• Associació d'apartaments turístics de Barcelona 
(APARTUR), Enrique Alcántara  

• Associació Catalana de Agències de Viatge 
Especialitzades (ACAVE), Martí Sarrate  

• Associació Catalana de Professionals del Turisme 
(ACPT), Roberto Torregrossa 

• Cambra de comerç de Barcelona, Roser Xalabarder 

Sector Comerç 

• Barcelona Oberta, Núria Paricio 

• PIMEC, Cristina Gallardo 

• Fundació Barcelona Comerç, Pròsper Puig 

Entitats Sindicals Entitats ambientals 

• CCOO, Ovidi Huertas • Col•legi d'ambientòlegs de Catalunya (COAMB), Cristina 
Vilà 

Entitats Districtes Sector cultural i esportiu 

• Sant Andreu. Eix Comercial Sant Andreu, Montse 
González 

• Gràcia. Associació de veïns del Coll, Manel Romero  

• Fundació Joan Miró, Josep Maria Carreté 
 

Tècnics/es municipals Experts / es 

• Direcció de Turisme, Xavier Suñol 

• Gerència Districte Ciutat Vella, Yolanda Hernández 

• Gerència Districte Sant Andreu, Helena Serrasolsas 

• BSM, Míriam Plaza  
 

• Maria Abellanet  

• Ernest Cañada 

• Àngel Díaz 

• Pere Duran  

• Antonio López  

• Saida Palou 

• Enric Truñó  

Grups municipals Sindica de Greuges 

• Grup Municipal Barcelona pel canvi, Milagros Casas 

• Grup Municipal Ciutadans, Javier Edrosa 

• Grup Municipal  ERC, Gemma Sendra 

• Grup Municipal Junts x Catalunya, Georgina 
 

• M. Assumpció Vilà, Síndica de Greuges 

Fila 0 

• Direcció de Turisme, Mònica Flores 

• Associació Catalana de Professionals del Turisme 
(ACPT), Ricard Martorell 

• Veïns i amfitrions de Barcelona, José Luís Rodríguez 

 

Altres persones assistents 

• Momentumco, Joan Casals 
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Persones excusades 

Vicepresidències Sector Turístic Empresarial 

• Fundació Barcelona Promoció, Joan Gaspart • Gremi d’hotels de Barcelona, Manel Casals 

Sector ciutadà i veïnal Sector Restauració 

• Associació de veïns de l'Òstia, Lourdes López  

• Associació veïnal Vila de Gràcia, Antoni R. Graells 

• Gremi restauració, Pere Chías 

Sector cultural i esportiu 

• ADETCA, Anna Lorente 

Entitats i Grups Socials Entitats ambientals 

• Consell de la Joventut de Barcelona 

• Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, 
Albert Alberich 

• Ecologistes en Acció, Hortènsia Fernández 

Entitats Districtes Tècnics Municipals 

• Sants - Montjuïc. Som Paral•lel, Jordi Camina 

• Associació de Veïns del Poblenou, Nàdia Puig 

• Sarrià - Sant Gervasi. Eix Sarrià, Jordi del Barrio 

• Eixample - Fem San Antoni, Elisa Martí 

• Nou Barris. Eix Nou Barris Centre Comerç, Mayte 
Fernández 

• Ciutat Vella. Avv de La Rambla, Eduard Elias 

• Les Corts. Coord. d'Avv i Entitats de Les Corts, Adela 
Agelet  

• Horta Guinardó. Associació de veïns i veïnes del 
Guinardó, Alícia Palau. 

• Direcció Serveis Estratègia, Teresa Franquesa 

• Consorci Turisme de Barcelona, Marian Muro  
 

Persones expertes 

• Marien André  

• Núria Benach 

• Joan Callís  

• Maria Segarra  

• Anna Torres 

Grups municipals Associació Consell de Cent 

• Grup Municipal Barcelona en Comú 

• Grup Municipal  PSC 

• Grup Municipal  PPC, Isaac Martín  

• Associació Consell de Cent, Carme Servitje 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GQjJ1Na7Q20&feature=youtu.be 
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Ordre del dia 

 

1. Aprovació Acta Plenari 11 novembre 2019 

2. Informe Presidència 

3. Resultat qüestionari i propostes de millora 

4. Reglament i Renovació 

5. Proposta Pla de Treball 

6. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de la sessió 

Rosa Bada dona la benvinguda a les persones assistents, destacant que és la primera reunió 
plenària del Consell que se celebra en format virtual. Transmet un missatge de solidaritat cap a 
totes aquelles persones que han patit la COVID-19 i cap a les empreses del sector turístic i les 
seves treballadores i treballadors. Excusa la presència de la Taula del Tercer Sector Social i del 
Gremi d’Hotels de Barcelona, pel fet de coincidir la reunió amb l’entrega de la Medalla d’Honor 
de la ciutat com a reconeixement per la seva reacció en la crisi de la pandèmia. Finalment, 
insisteix en la necessitat de fer intervencions curtes per tal d’evitar que la sessió s’allargui més 
del compte i alhora afavorir la participació de totes les persones assistents.   

 

1. Aprovació de l’acta del Plenari del dia 11 de novembre 2019 

Xavier Marcé pregunta si hi ha comentaris o esmenes respecte a l’acta del Plenari celebrat el 
passat 11 de novembre de 2019. Pere Mariné considera que seria bo fer un seguiment del què 
s’ha fet de tot el que es va aprovar i comenta no s’ha iniciat el grup de treball sobre patrimoni que 
es va acordar posar en marxa, També lamenta que no hagi tingut lloc la devolució del grup de 
treball sobre fiscalitat o que no s’hagi dut a terme una avaluació del Pla Estratègic de Turisme. 
Considera imprescindible anar fent seguiment dels acords presos en les reunions. 

S’aprova l’acta per unanimitat. 

 

2. Informe Presidència 

Xavier Marcé inicia la seva intervenció expressant un desig de salut adreçat a totes les persones 
membres del Consell. Constata que Barcelona es troba en una situació d’absència de turistes, 
fet que obliga dur a terme moltes reflexions malgrat les dificultats que suposa la falta d’informació 
precisa sobre com serà el futur, i especialment una referida al model turístic de la ciutat, que ja 
s’havia arribat a la conclusió que segurament calia modificar. Lamenta les afectacions que la 
pandèmia ha provocat sobre certs sectors com l’allotjament turístic, el comerç o la restauració, 
entre d’altres, i destaca que en aquest període de temps s’ha posat el màxim èmfasi possible en 
intentar analitzar les variables i normatives sanitàries que afecten a la ciutat a través de la posada 
en marxa fa uns mesos de l’aplicació “safe city”.  

Comenta que s’han fet importants esforços per analitzar els factors de resiliència del sector 
turístic, en general baixa amb una cultura econòmica relativament a curt termini, i s’ha intentat 
enfocar-lo a noves oportunitats a través d’una intensificació del comerç local. Explica que s’han 
analitzat el conjunt de problemes econòmics que afecten al sector i confia que arribin ajudes de 
l’estat espanyol i de la Generalitat. Pel que fa a polítiques econòmiques locals, comenta que s’ha 
dut a terme una anàlisi sobre possibles reduccions en taxes municipals i altres mecanismes de 
suport directe, però lamenta dificultats de caràcter jurídic. Destaca l’esforç notable d’adaptació 
amb la creació d’una partida especial de 30 milions d’euros dedicada al desenvolupament 
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econòmic, bona part de la qual anirà a sectors que tenen a veure amb l’activitat turística. 
Considera que la solució econòmica haurà de venir d’Europa i confia que una part important de 
les ajudes puguin ser gestionades directament per les grans ciutats. Remarca que la vigència de 
les mesures preses passa per l’aprovació del pressupost i que dependrà de la capacitat 
d’incrementar la despesa municipal ja sigui per la via la dèficit o per la capacitat d’utilitzar els 
romanents de tresoreria. També recorda que en el darrer Plenari municipal es va aprovar de 
manera provisional, amb el suport de tots les grups polítics, un increment de la taxa turística a 
l’habitatge amb una carència de 4 anys per a la seva aplicació total. Explica que aquesta taxa 
entrarà en vigència a partir del mes de juny 2021 i que s’aprovarà definitivament, malgrat no 
comptar amb el suport del sector, al proper Plenari.  

Mostra la seva preocupació per l’impacte que tindrà la disminució de l’activitat turística a 
l’economia de la ciutat, i més especialment a l’activitat associada a congressos i fires, que té una 
repercussió més important per a la ciutat que el turisme d’oci. Considera que en el context actual, 
la mesura de govern aprovada continua essent plenament vigent i recorda els quatre elements 
principals que planteja: 

• Desmassificar el turisme 

• Donar joc a un àmbit territorial més ampli dotant-lo de contingut turístic 

• Canviar la mobilitat al centre de la ciutat, facilitant una relació diferent amb el 
turisme de costa que ve a passar un dia a la ciutat. 

• Digitalització i adequació del conjunt d’àmbits turístics per avançar cap a una 
major sostenibilitat i reduir l’impacte mediambiental. 

Finalment, anima a aprofitar l’actualització el reglament per tal de modificar aquells aspectes de 
funcionament que no facilitin la participació.  

Xavier Suñol comparteix dades respecte l’activitat turística de l’any 2020, destacant que, per bé 
que l’any va iniciar-se amb expectatives de creixement, des del mes de març l’activitat turística 
ha tendit a zero. Comparteix indicadors de demanda turística (turistes en establiments hotelers i 
HUTs, i procedència dels turistes), així com dades de passatgers en infraestructures, contractació 
i atur. Finalment, presenta una gràfica que mostra una analítica dels mòbils que hi ha a la ciutat. 
Explica que aquest gràfica ha estat construïda gràcies a l’anàlisi de milers de dades obtingudes 
a través del contracte que té l’Ajuntament amb l’operadora de telefonia mòbil Vodafone.  

Pere Mariné demana rebre les infografies i gràfiques en formats més accessibles i amb la 
periodicitat que es determini. Considera que la situació actual de crisi és un problema greu, però 
que també pot ser vist com una oportunitat per poder impulsar el canvi que ja es venia demanant 
des del sector veïnal. Mostra el seu suport per tal que des de les administracions s’ajudi al sector 
i es rescati a les empreses que ho necessitin, però destaca la necessitat de modificar el model 
ja que tant el sector veïnal com les entitats socials de la ciutat consideren que no s’ha de tornar 
a la situació de l’any 2019, amb els 30 milions de turistes, 55 milions de viatgers al Prat i tres 
milions de creueristes. Posa de manifest la necessitat de plantejar un nou model sense 
massificacions a l’espai públic i amb menys apartaments turístics, de manera que l’habitatge no 
resulti tensionat pel turisme. Considera que segurament cal fer algun retoc a la mesura de govern, 
ja que la recuperació tardarà força temps fins a poder tornar a parlar de redistribució. En aquest 
sentit, planteja la introducció de certs canvis que haurien de tenir un efecte a mig i llarg termini, 
potenciant l’atracció de turisme de proximitat i evitar el màxim el de llarga distància. Mostra el 
seu desacord amb les promocions fetes en països llunyans i demana apostar pel turisme de 
proximitat i que pugui arribar a la ciutat en tren que, segons persones expertes, es considera un 
element clau en la mobilitat del futur en clau de sostenibilitat.   

Gemma Sendra considera molt important disposar d’una visió consensuada de la dimensió del 
turisme que es vol i dels seus diferents formats, ja que en funció d’aquesta caldrà abordar bé un 
rescat o bé una transformació, amb mesures, actuacions i implicacions ben diferents. Destaca la 
importància de diferenciar el turisme de visita del de treball que arriba a la ciutat per assistir a 
fires o a fer recerca. Respecte a la proposta d’incentivar els desplaçaments en tren ho considera 
interessant de cara al turisme de proximitat, però considera que Barcelona no pot deixar d’estar 
connectada al món. En tot cas, opina que caldria cercar la manera més sostenible de poder 
mantenir aquesta connectivitat internacional. 
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Reme Gómez pregunta si les dades de la darrera gràfica presentada per Xavier Suñol s’obtenen 
només de la xarxa de Vodafone i si aquestes dades permeten obtenir la localització per zones 
de la ciutat, podent així veure els moviments de les diferents persones dins la ciutat. Comparteix 
la inquietud que li provoca tornar a la situació anterior i evidencia la necessitat de plantejar un 
canvi de model cap a una ciutat sostenible, enlloc d’enfocar-lo com a un turisme sostenible, 
considerant que actualment existeix una bona oportunitat que cal aprofitar. També considera que 
és un bon moment per aprofundir en el coneixement sobre el moviment de la gent que entra a la 
ciutat per altres vies que no són l’aèria, i demana no oblidar l’emergència climàtica com a element 
clau en totes les actuacions que es duguin a terme. Mostra el seu acord amb la intervenció 
anterior i considera que cal parlar de transformació i no de rescat. Xavier Suñol explica que les 
dades són de Vodafone perquè és l’empresa adjudicatària del contracte municipal de telefonia i 
que aquesta operadora té aproximadament un terç del mercat. Comenta que les dades són 
anonimitzades i sempre es tracten de forma agregada i en cel·les territorials àmplies. Lamenta 
que, malgrat poder disposar de certa capacitat per analitzar-les, la directiva europea de protecció 
de dades impedeix fer el seguiment de grups de persones. 

Enrique Alcántara dubta sobre si ha entès bé el contingut de les primeres intervencions, però 
explica que no està en condicions de seguir escoltant segons quines coses i comunica que 
abandona la reunió. Considera que l’únic punt que s’hauria de tractar hauria de ser com donar 
suport als veïns i veïnes que han viscut del turisme fins ara i que estan travessant una crisi 
enorme, així com plantejar-se què fa la ciutat per aquesta ciutadania (autònoms i treballadors). 
Rosa Bada li demana a Enrique Alcántara que no marxi, però la desconnexió ja s’ha fet efectiva.  

Martí Sarrate mostra el seu total desacord amb l’existència d’afirmacions totalitàries. Considera 
que el Consell ja porta força temps treballant per tal que el turisme a la ciutat de Barcelona sigui 
sostenible i no troba pertinent considerar la pandèmia com una oportunitat a aprofitar. Reivindica 
utilitzar el concepte rescat per definir la intervenció que cal dur a terme i recorda que la indústria 
turística és la primera del país en PIB i ocupació. Descriu la situació com a molt dramàtica per a 
autònoms, pimes i micropimes, i considera que tots els governs haurien de donar ajudes per tal 
que puguin continuar amb la seva activitat i solucionar l’elevada taxa d’atur. Mostra confiança en 
l’arribada dels fons de la Unió Europea, que espera puguin contribuir a fer més sostenible 
l’activitat turística gràcies a l’impuls de la digitalització. Considera que Barcelona té un elevat 
potencial d’atracció de turisme nacional i comenta que no marxa de la reunió perquè considera 
que cal estar units i treballar en equip per buscar solucions. 

Dámaris Rojas mostra el seu total acord amb la intervenció de Martí Sarrate i la seva indignació 
per certes intervencions prèvies, i entén la decisió d’Enrique Alcántara de marxar de la reunió, 
per bé que destaca la importància de quedar-se per poder expressar la seva opinió. Considera 
inacceptables els totalitarismes expressats i mostra la seva preocupació per la possibilitat de 
cometre greus equivocacions en una situació d’una enorme gravetat on una important part de la 
ciutadania està lluitant ja no per viure, sinó per sobreviure. Es mostra convençuda que la situació 
actual es remuntarà entre tots. Destaca el sector restauració com un dels més damnificats i 
comenta que no se sap quan es refarà. Posa l’èmfasi en que, més enllà de les dades, el benestar 
d’un país depèn de com se sent la seva ciutadania i, en aquest sentit, considera que la crisi actual 
no només afecta al poder adquisitiu de les persones, sinó també a la salut mental de moltes 
famílies. Demana treballar conjuntament sense posar pals a les rodes per poder tirar endavant. 

Núria Paricio considera que l’essència del Consell és la construcció conjunta i opina que des 
dels inicis s’han intentat apropar les postures el màxim possible, per bé que accepta que no 
sempre s’ha aconseguit. Lamenta la falta d’empatia d’algunes intervencions prèvies que no tenen 
en compte la quantitat de veïns i veïnes que s’han quedat sense feina. Comenta que es preveu 
el tancament del 50% dels negocis del centre de la ciutat i demana treballar conjuntament per 
construir i recuperar la ciutat d’abans de la pandèmia, però sense tanta massificació turística. 
Considera que cal reflexionar plegats i no anar els uns contra els altres. 

Xavier Marcé lamenta molt la marxa d’Enrique Alcántara, però defensa la llibertat d’opinió de 
totes les persones membre. Recorda que l’opinió de l’Ajuntament està clarament manifestada en 
una mesura de govern que té uns línies d’actuació que s’estan desenvolupant amb l’objectiu de 
redimensionar correctament el turisme, desmassificar-lo, diversificar la riquesa que aporta i 
convertir-lo en aliat de sectors estratègics econòmics i culturals. Considera normal l’existència 
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d’opinions diverses i valora positivament que es manifestin i es debatin. Remarca que la promoció 
no és un acte neutre, sinó una eina per atraure la tipologia de turisme desitjada i, en aquest sentit, 
destaca l’esforç dut a terme per atraure turisme de proximitat nacional. Demana que ningú 
abandoni el Consell pel que pugui opinar una altra persona, sinó al contrari, que intervingui per 
poder contraposar i defensar els seus propis punts de vista. Considera que cal acceptar que el 
Consell és un òrgan molt divers, amb opinions molt oposades. Admet que la situació del 15% de 
la ciutadania que viu de l’economia del visitant és duríssima i reitera que l’Ajuntament està 
buscant ajudes governamentals a tots els nivells pel sector. Finalment, considera que 
segurament una part d’aquesta economia haurà de reciclar-se en el futur perquè l’activitat 
turística experimentarà importants canvis i que des de l’Ajuntament caldrà ajudar a aquesta 
transformació, sense estigmatitzar ningú.  

 

3. Resultat qüestionari i propostes de millora 

Rosa Bada recorda que, transcorreguts 4 anys des de la seva constitució, es va decidir elaborar 
i compartir un qüestionari amb totes les persones membre amb l’objectiu de dur a terme una 
avaluació qualitativa del Consell. Considera que els resultats han de servir per millorar i destaca 
la valoració positiva de l’existència del Consell, malgrat alguns debats durs com el que ha tingut 
lloc prèviament, i l’existència de certes preocupacions relacionades en trobar-li sentit a la feina 
que s’hi desenvolupa, relacionada amb el seguiment de les recomanacions, el retiment de 
comptes o el coneixement sobre quines recomanacions assumeix el consistori. Recorda que arrel 
de l’anàlisi de les respostes, i a petició de la Permanent, s’ha fet arribar a totes les persones 
membres unes propostes de millora i demana que si algú en té més, que les faci arribar a la 
secretaria per tal d’incorporar-les. Finalment, destaca la web de turisme de l’Ajuntament com a 
un bon repositori d’informació actualitzada d’interès. 

Dámaris Rojas agraeix a Rosa Bada la feina feta i considera molt útil l’existència del Consell 
malgrat que no sempre les aportacions efectuades s’han pogut dur a terme o han tingut un 
seguiment adequat.  

Pere Mariné considera molt interessant i important haver fet aquesta reflexió i valora com a molt 
encertat el pla de millora presentat. Proposa fer seguiment del pla de millora i demana que en 
les properes reunions hi hagi un punt a l’ordre del dia relacionat amb aquest seguiment. Mostra 
el seu acord amb el Regidor sobre la importància d’escoltar i respectar les opinions de la resta 
de persones membres, evitant desqualificacions. Destacar la importància de poder escoltar tots 
els actors per tal de millorar la ciutat, i especialment el veïnat, que des del seu punt de vista és 
l’actor fonamental d’una ciutat.  

 

4. Reglament i Renovació 

Rosa Bada recorda la necessitat de modificar el reglament per tal d’adequar-lo a la nova 
normativa de participació ciutadana. Explica que es va constituir un grup de treball per tal de 
treballar les modificacions a introduir-hi i recorda que s’ha enviat un esborrany del document, 
prèviament aprovat per la Permanent, on es mostren ben identificats els canvis proposats. 
Explica els passos que caldrà dur a terme, un cop el Plenari doni el seu vist-i-plau, per tal 
d’aprovar definitivament el nou reglament:  

• tramesa de l’esborrany aprovat als serveis jurídics centrals i als serveis de gènere, per a 
la seva revisió. 

• recepció dels informes elaborats i introducció dels canvis eventualment proposats 

• tramesa del nou esborrany als serveis jurídics de la gerència on està ubicada la Direcció 
de Turisme, des d’on s’elaborarà un informe sobre l’impacte pressupostari i normatiu.  

• elaboració de la versió final del reglament. 

Lamenta no pot precisar calendari, però sí avisa que es tracta d’un procediment força llarg, que 
podria no culminar-se fins a l’estiu vinent.   

L’esborrany presentat és aprovat per unanimitat de les persones membres. 
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5. Proposta Pla de Treball 

Rosa Bada recorda que degut a la irrupció de la pandèmia, al llarg de l’any 2020 no s’ha celebrat 
cap Plenari, però sí s’han dut a terme reunions de la Permanent i de diversos grups de treball 
(mesura de govern, PAM, nou reglament i post-COVID). Considera que la pandèmia ha modificat 
l’escenari de forma tan substancial que ha calgut replantejar el pla de treball inicialment plantejat. 
Explica que s’han celebrat dues sessions de treball amb les vicepresidències i les persones 
expertes del Consell amb l’objectiu de reflexionar sobre com reorientar la feina pels propers 
mesos i presenta la proposta elaborada que es concreta en: 

• sessió de retorn i presentació de l’estudi encarregat pel grup de treball sobre fiscalitat. 

• sessió de treball per validar una proposta de conjunt de dades (indicadors quantitatius i 
qualitatius sobre sostenibilitat) que caldria actualitzar i compartir de forma periòdica entre 
totes les persones membre i sobre les quals estructurar els debats en el sí de Consell. 

• posada en marxa d’un nou grup de treball “Propostes de nous escenaris Turisme i Ciutat” 
per tal de reflexionar sobre el nou context i elaborar recomanacions a curt, mig i llarg 
termini dirigides a l’Ajuntament sobre com ha de tenir lloc la recuperació, la transformació 
i les ajudes al sector i a la ciutadania. 

 

6. Precs i preguntes 

Manel Romero considera que seria interessant que la ciutat de Barcelona pogués aprofitar els 
fons que la Comunitat Europea aportarà a l’estat espanyol per desenvolupar projectes i idees 
que puguin ajudar a la transformació del sector turístic. Xavier Marcé destaca la importància 
d’aprofitar el màxim de recursos provinents dels fons europeus, per bé que explica que la majoria 
es vehicularan a través d’acords entre l’estat i la Generalitat. Comenta que s’està treballant per 
tal que Barcelona, com a gran ciutat, pugui tenir una interlocució i participació directa en tot 
aquest procés i detalla que s’està en converses amb la Secretaria d’Estat de Turisme, 
reflexionant sobre les diferències entre el model turístic de l’estat espanyol, essencialment 
vacacional, i la realitat urbana de Barcelona, que és un plantejament completament diferent amb 
problemàtiques i eventuals solucions molt diferenciades d’altres zones turístiques. Explica que 
s’està elaborant un pla de captació de recursos econòmics europeus, que caldrà acordar-lo amb 
el sector i que perseguirà objectius diversos de sostenibilitat, d’adequació mediambiental, de 
diversificació o de digitalització, entre d’altres. 

Xavier Marcé lamenta que s’hagi produït un abandonament, fet que considera que no és positiu 
pel Consell i confia que no es repeteixi, ja que considera que el debat que s’ha produït existeix, 
és legítim i s’ha de fer, ja que forma part de l’essència d’aquest Consell, que contraposa en una 
mateixa taula opinions i realitats tant diverses com les que existeixen a la ciutat.  

Sense més intervencions es dona per finalitzada la sessió.  

 

 

Reflexions i comentaris compartits al xat 

Dámaris Rojas: totalment d’acord Quique tot el meu suport i convicció. Gràcies per donar veu a 
lo que volaría dir també Quique. 

Reme Gómez: crec que parlar d'aprofitar la situació per analitzar reptes i transformacions és 
construir. Parlar de transformació és necessari i no treu que no s'hagi d'ajudar a les persones i 
les empreses 

Ángel Díaz: Buenas tardes, os he de dejar, yo sigo insistiendo en que si no conseguimos 
objetivos comunes y trabajar de forma rigurosa, será muy difícil que el Consell pueda avanzar. 
Las afirmaciones genéricas, que no por mucho repetirlas se tienen que corresponder con la 
realidad, y la falta de comprensión y la visión parcial de cuál es la realidad del sector en la ciudad 
(guste o no, la ciudad que tenemos en gran parte se la debemos al volumen de demanda que 
genera el turismo, si no no tendríamos muchos de los equipamientos que tenemos (no, desde 
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luego, los museos), ni tiendas, ni cafeterías ni el poder estar en el mundo con orgullo de ciudad, 
...). Hay claramente una parte del Consell al que todo esto no le importa, porque si le importara 
las opiniones sin gran fundamento que se manifiestan como verdades contrastadas no tendrían 
cabida en un debate equilibrado, por lo que, más allá de o que le podamos proponer al 
ayuntamiento, tendríamos que ver si es posible generar objetivos comunes desde el respeto y el 
rigor. 


