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En nom de les entitats següents ... 

 

 
 SECTOR TURÍSTIC EMPRESARIAL   (No llegir noms) 

1 CAMBRA DE COMERÇ DE BCN SR. XAVIER CARBONELL 

2 GREMI D'HOTELS DE BCN SR. MANEL CASALS 

3 ASSOCIACIÓ D'APARTAMENTS TUR.DE BCN SR. ENRIQUE ALCANTARA 

4 FUNDACIÓ BCN PROMOCIÓ SR. JOAN GASPART - VICE 

5 ACAVE SR. MARTÍ SERRATE 

6 ASSOC.CAT.PROFESSIONALS DEL TURISME SR. ROBERT TORREGROSA 

 
 SECTOR COMERÇ   

7 FUNDACIÓ BARCELONA COMERÇ SR. SALVA VENDRELL 

8 BARCELONA OBERTA SR. GABRIEL JENÉ 

9 PIMEC COMERÇ SR. ALEX GOÑI 

 
 SECTOR RESTAURACIÓ   

10 GREMI DE RESTAURACIÓ DE BCN SR. PERE CHIAS 
 

 

Volem expressar les següents consideracions: 

 

  

• Gaire be un any després dels atacs registrats a Barcelona contra 

la activitat turística, hem vist novament una amenaça de grups 

afins a la formació CUP capgirem en la que anunciaven noves 

accions violentes.  

 

• El sector empresarial turístic va adreçar-se a l’Alcaldessa a fi de 

demanar-li una postura contundent i activa en contra de 

qualsevol atemptat a la convivència, a la tranquil·litat de les 

persones que ens visiten i a la imatge de Barcelona com a 

destinació turística.  
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Tal com expressàvem a la nostra demanda, no ens podem 

permetre una actitud passiva davant d’aquestes accions i menys 

encara tenint en compte els antecedents de l’estiu passat.  

 

 

• Malauradament,  les amenaces han estat una realitat:  el dia 19 

de juny va haver una actuació contra el turisme en el Park Guell i 

el dia 9 de juliol hem patit un nou acte vandàlic a bord d’un bus 

turístic a la Vila Olímpica.  

 

 

• Ahir es va rebre des de la Comissió d’Economia i Hisenda una 

declaració institucional en la que es manifestava el rebuig i la 

condemna rotunda a aquest atacs vandàlics contra interessos 

turístics de la cuitat.  

 

 

• Malgrat aquesta declaració que entenem que dona suport la 

majoria de grups del Consistori, no hem observat des del Govern 

municipal la contundència en la seva condemna i en especial la 

relativitat en la que van ser valorats com a ‘fets simbòlics’ per 

part del seu Primer Tinent d’Alcalde. 
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Es per això que des del sector empresarial demanem:  

 

1. Que aquest Consell de Turisme i Ciutat es sumi a la 

declaració institucional de la Comissió d’Economia i Hisenda 

com a condemna rotunda als atacs.  

 

2. Es traslladi a la nostra Alcaldessa i Presidenta d’aquest 

Consell que prengui una postura ferma, contundent i activa en 

contra d’aquestes actituds que vulneren la imatge de 

Barcelona com a destinació turística i a l’hora enceti les 

accions legals pertinents.  

 

 

 

Moltes gracies.  

 

 

Barcelona 12 de juliol de 2018 


