
 

 

 

 

ACTA – RESUM DE LA REUNIÓ CONSTITUCIÓ DEL GRUP DE T REBALL “ÚS DE L’ESPAI 
PÚBLIC” DEL CONSELL MUNICIPAL TURISME I CIUTAT  

 

 

 

Data: Dimarts, 10 de gener de 2017 
Hora: 18:00h 
Lloc: Sala Món de la seu central de Barcelona Activa (C/ Llacuna, 162) 

 

Assistents 

 

Membres del CTiC 

• Ignasi Armengol, Tècnic municipal 
• Joan Balañach, Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) 
• Jordi Camina, Som Paral·lel 
• Joan Callis, expert 
• Angel Díaz, expert 
• Hortènsia Fernández, Ecologistes en Acció 
• Joan Igual, Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC) 
• Joan Itxaso, Associació de Veïns de la Sagrada Família 
• Pere Mariné, Associació de Veïns del Poble nou 
• Ricard Martorell, Associació Catalana de Professionals del Turisme (ACPT) 
• Mònica Mateos, Gerent Districte Ciutat Vella 
• Nuria Paricio, Barcelona Oberta 
• Helena Puig, Associació Catalana de Professionals del Turisme (ACPT) 
• Josep Anton Rojas, Consorci Turisme de Barcelona 
• Manuel Romero, Associació de Veïns del Coll 
• Vicenç Tarrats, Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO) 

 

Secretaria tècnica: 

• Secretària CTiC, Rosa Bada 
• Momentumco, Joan Casals i Irene Humet  
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Persones excusades: 

• Pere Chias, Gremi de Restauració de Barcelona 
• Roger Pallarols, Gremi de Restauració de Barcelona 
• Josep Maria Carreté, Fundació Joan Miró 
• Eloi Morte, Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya (PIMEC) 
• Jordi Clausell, Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) 
• Concepció Romero, Gremi d’Hotels de Barcelona (GHB) 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

Benvinguda i context 

Rosa Bada dóna la benvinguda i agraeix l’assistència als participants i recorda que l’objectiu de 
la reunió és constituir formalment el grup de treball del CTiC sobre “Ús de l’Espai Públic” i 
decidir com organitzar el treball dels propers mesos (definir un relator, establir un calendari, 
decidir quins temes concrets es volen abordar, ...). Refresca la proposta metodològica referent 
als grups de treball que es va presentar al Plenari del mes de novembre, així com els 5 criteris 
transversals que haurien de guiar el treball del grup i detalla la documentació de context a tenir 
en compte. Finalment, comenta la voluntat de presentar al Plenari tots els acords assolits en el 
marc del Grup de Treball, per a la seva validació, i també de recollir tots aquells aspectes 
rellevants que s’hagin tractat, encara que no hagi estat possible assolir un consens al respecte. 

 

Temes tractats 

− La feina que faci el grup hauria de ser el més útil possible per a la ciutat. És per això 
que es considera important: 

o Definir un objectiu clar per al treball del grup que permeti que els resultats 
produïts, tot i ésser conscients que no seran vinculants, tinguin un cert impacte 
o incidència. 

o No partir de zero, sinó que un cop definides les temàtiques concretes a abordar 
poder disposar de tota la informació existent al respecte (dades, diagnosis, 
altra documentació, ...).  

o Coordinar-se amb altres espais de participació en marxa a la ciutat que 
aborden la temàtica de l’espai públic (grup de treball del Consell de Ciutat, grup 
de treball de revisió de l’ordenança de terrasses, ...). Evitar duplicitats, avançar 
amb un cert alineament, i fer èmfasi en enfocar el treball d’aquest grup a 
aspectes relacionats eminentment amb el turisme, per tal de fer-lo 
complementari als altres. 

o Tenir en compte el calendari d’aprovació de certes normatives (p.e. ordenança 
que regula els ginys de mobilitat) per a poder elaborar recomanacions amb el 
temps suficient per tal que es puguin tenir en compte i així poder disposar de 
certa capacitat d’influència. 
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− Es proposen diferents temàtiques a abordar en el marc del grup: 

o Mobilitat: agilitat del transport públic, autobusos turístics, segways i altres 
ginys, bicicletes turístiques.  

o Massificació: visites guiades en grup, icones turístiques, esdeveniments 
singulars (concerts, fires, partits importants), capacitat de càrrega de certes 
zones. 

o Privatització: terrasses, aparcaments en superfície en llocs emblemàtics. 

o Altres: accessibilitat als vianants amb discapacitat, horaris de la ciutat, fiscalitat, 
acondicionament de l’espai públic per l’ús turístic, ... 

− Per a les sessions de treball del grup seria interessant poder disposar de tots els punts 
de vista possibles de la temàtica concreta que s’abordi (experts, afectats, implicats, ...). 
Per aquest motiu es proposa poder convidar a persones externes que puguin aportar 
informació, dades o diferents punts de vista. 

− Es destaca la importància de poder disposar de dades concretes fiables i creïbles. En 
cas que no se’n disposin les suficients, una de les recomanacions que el grup de treball 
pot fer al Plenari és la necessitat de disposar de certes dades en qüestió en un futur.  

− Es proposa territorialitzar la temàtica, per facilitar-ne l’abordatge i donar-li un enfoc 
pràctic: identificar 2 o 3 espais públics turístics de diferent naturalesa, analitzar-los amb 
detall, identificar bones pràctiques i intentar treure’n conclusions que puguin traduir-se 
en propostes d’actuació a mode de solucions no només per l’espai en qüestió, sinó 
també com a recomanacions per a altres espais similars, actualment o en un futur. 

− Es fa èmfasi en la necessitat de discernir bé les problemàtiques associades a l’ús 
turístic de l’espai públic, d’aquelles en el que el factor turístic, malgrat poder-hi ser 
present, no és el factor més rellevant (concerts, esdeveniments esportius, aspectes de 
mobilitat, ...).  

 

Acords assolits 

− Els relators del grup seran: Joan Callís i Ángel Díaz.  

− Es treballarà amb l’objectiu de poder presentar les conclusions al Plenari del CTiC que 
se celebrarà els mesos de juny o juliol.  

− D’entrada s’analitzaran els següents espais turístics: 

o Sagrada família (icona monumental)  

o Les Rambles (carrer amb massificació turística)  

o Rambla del Poble Nou (carrer amb massificació turística i presència de gran 
nombre de terrasses) 

− Es convida a que des del grup si hi ha persones amb coneixement dels espais turístics 
a tractar, pugui compartir-lo amb la resta, ja sigui amb documentació enviada 
prèviament a la secretaria o bé amb exposició de dades o alguna xerrada, etc... 

− El grup es focalitzarà en els aspectes relacionats amb l’ús turístic de l’espai públic. 
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− Les sessions se celebraran en horari de tarda.  

− Rosa Bada es coordinarà amb l’Orland, secretari del Consell de Ciutat, per tal de 
compartir les actes entre els diferents grups de treball que abordin la temàtica de 
l’espai públic i així potenciar complementarietats i evitar duplicitats. 

− La secretaria tècnica serà l’encarregada de: 

o convocar la propera reunió en un termini de tres setmanes 

o preparar l’ordre del dia 

o recopilar i enviar amb antelació la documentació necessària als assistents 

o convidar aquelles persones o entitats que es considerin necessàries per a 
l’abordatge del tema. 

 


