
 

 

 

COMUNICAT PLENARI 

CONSELL MUNICIPAL TURISME i CIUTAT 

 

El Plenari del Consell de Turisme i Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, reunit el dia 26 de gener 

de 2022, fa públic el següent comunicat: 

El 18 de maig de l’any 2020 la Comissió Permanent del Consell de Turisme i Ciutat de l’Ajuntament 

de Barcelona va donar a conèixer el seu posicionament unànime sobre l’impacte que l’aparició 

de la Covid-19 havia generat al sector turístic de la ciutat, les seves empreses i les seves persones 

treballadores. En ell, es manifestava la voluntat col·lectiva de reprendre l’activitat turística i 

d’avançar cap a una reactivació del sector que permetés recuperar els llocs de treball 

preexistents, i alhora reforcés aspectes com la sostenibilitat social, econòmica i ambiental, la 

resiliència, la seguretat sanitària i l’aportació de valor afegit a la ciutat. Per a fer-ho, s’instava a 

unir tots els esforços possibles i estrènyer la col·laboració públic-privada-comunitària. 

Gairebé dos anys després de l’inici de la pandèmia, aquell comunicat continua plenament vigent, 

ja que el sector turístic es troba en una situació complexa i delicada que pot acabar generant un 

fort impacte social si, a curt i mig termini, no es poden mantenir els llocs de treball. I és que per 

motius intrínsecs a la seva naturalesa, el turisme és una de les activitats econòmiques que està 

presentant una recuperació més lenta. 

En aquest context, des del Consell de Turisme i Ciutat, organisme de participació sectorial de 

l’Ajuntament de Barcelona on hi ha representat un ventall molt ampli d’interessos i sensibilitats 

al voltant de l’activitat turística, volem llençar un missatge d’unitat. Unitat per avançar 

conjuntament cap a un horitzó de prosperitat a través de la reactivació d’un dels sectors 

econòmics més importants i transversals de la ciutat, però també unitat per fomentar i millorar 

la convivència entre persones residents i visitants, i abordar així un dels principals reptes i 

impactes que ja s’havien identificat abans de la irrupció de la pandèmia en el marc de l’activitat 

turística a la ciutat de Barcelona. I és que estem convençuts que només des del treball conjunt i 

l’establiment de consensos entre totes les parts representades, podrem avançar cap a una 

activitat turística pròspera, que generi i distribueixi de forma equitativa riquesa i valor afegit a 

tota la ciutat, i més sostenible, de manera que es desenvolupi en un marc d’harmonia i 

convivència amb la ciutadania local. 

 

A Barcelona, 26 de gener de 2022 

Consell de Turisme i Ciutat de Barcelona 

 


