
 
 

 

 

A LA COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

Tot i que l’activitat turística a la ciutat ve de lluny, és a partir dels Jocs 

Olímpics celebrats a la ciutat que el turisme es convertirà en un veritable 

fenomen social i econòmic. 

Barcelona és a dia d’avui una ciutat turística, i per Barcelona el turisme és 

un dels principals motors econòmics, que genera una important ocupació i 

riquesa. 

També és una de les principals destinacions del turisme urbà, no només a 

nivell europeu sinó també a nivell mundial.  

La realitat del turisme a Barcelona és complexa i la integració d’aquesta 

activitat a la ciutat no està exempta de problemes de diversa naturalesa. 

L’activitat turística és per a la ciutat molt positiva: incideix en la seva imatge, 

la marca Barcelona, en un escenari de globalització. I té un enorme impacte 

en l’activitat econòmica i en la generació d’ocupació. També comporta, per 

la seva afectació, la gestió dels conflictes en l’ús dels espais públics i la 

convivència entre els ciutadans de Barcelona i els seus visitants. 

Un dels factors clau de l’èxit del turisme a la ciutat de Barcelona ha estat el 

protagonisme que des d’un inici va exercir la gestió pública: des 

d’estratègies de foment i promoció fins a la creació del consorci Turisme de 

Barcelona, una potent eina de col·laboració publico-privada.  

Ens els darrers anys, des de certs sectors s’ha donat ales a discursos que 

fomenten la turismofòbia i el rebuig a tot allò relacionat amb l’activitat 

turística. Això s’ha vist traduït en pintades i cartells en contra del turisme 

per tota la ciutat, i fins i tot en atacs violents contra busos turístics, hotels i 

altres negocis relacionats amb els sectors, que ja van motivar la celebració 

d’una Comissió de Presidència Extraordinària l’estiu de 2017 per tractar 

aquest fenomen. 

 

 



 
 

 

 

El dia 9 de juliol hem viscut el darrer exemple de l’anteriorment esmentat: 

un bus turístic objecte d’un nou acte vandàlic a la Vila Olímpica amb usuaris 

a bord. 

D’acord amb el què estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del 

Reglament Orgànic Municipal, l’Ajuntament de Barcelona vol manifestar el 

seu posicionament i aprovar la següent:  

 

MOCIÓ AMB CONTINGUT DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL A LA 

COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 

Primer. Manifestar el rebuig i la condemna rotunda a l’atac a un bus turístic 

a la Vila Olímpica el dia 9 de juliol, i per extensió tots aquells actes vandàlics 

contra interessos turístics de la ciutat. 

Segon. La Comissió d’Economia i Hisenda es compromet  a respondre amb 

fermesa davant de tot atac contra l’activitat turística, emprenent totes les 

accions legals pertinents que estiguin al seu abast per tal de denunciar els 

fets i exigir-ne responsabilitats. 

Barcelona, 10 de juliol de 2018 

  

 

 
Agustí Colom i Cabau   Sònia Recasens i Alsina 
Regidor - Portaveu BeC              Regidora 
                                                                Portaveu Adjunta Grup Demòcrata 
 

 

 

Francisco Sierra López     Trini Capdevila i Burniol 
Regidor - Portaveu Ciutadans  Regidora – Portaveu ERC 
 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
Montserrat Ballarín Espuña   Javier Mulleras Vinzia 
Regidora – Portaveu Adjunta PSC  Regidor–Portaveu Adjunt PP 
 

 

 

 

Eulàlia Reguant i Cura    Gerard Ardanuy i Mata 
Regidora – Portaveu Adjunta CUP   Regidor no adscrit. 
 
 
 
 
   
 
 
Joan Josep Puigcorbé i Benaiges 
Regidor no adscrit. 
 


