
CONCLUSIONS DEL 1r FÒRUM VEÏNAL SOBRE TURISME

Presentem aquí una síntesi del 1r Fòrum Veïnal sobre Turisme, que va tenir lloc els passats 
dies 1 i 2 de juliol a La Fontana de Gràcia. Més concretament, trobareu aquí la síntesi del 
contingut dels tres tallers simultanis que van tenir lloc durant el matí de dissabte 2/7, a partir 
de la participació tant de persones convidades com d 'assistents als mateixos tallers.

Aquesta síntesi no reflexa necessàriament la posició de l'ABTS sobre els diferents temes, 
sinó que reflexa la diversitat de veus presents. Hi trobareu doncs relat, reflexió, debat, 
proposta, decàleg, etc. L'Assemblea continuarà treballant aquests resultats per tal de treure 
les seves pròpies conclusions i implementar-les a les seves estratègies i continguts.

Presentem de manera diferent les conclusions de cada taller, ja que cadascun va tenir una 
preparació prèvia i una dinàmica pròpies.

1) SUBSTITUCIÓ D’USOS: HABITATGE I ESPAI PÚBLIC
amb les arquitectes Elena Guim i David Bravo

Dinàmica: El taller es va dividir en dos grups, un sobre espai públic i un altre sobre 
habitatge; a continuació els grups van intercanviar temes, de manera que tota persona 
assistent va participar a tots dos debats. A més, cada grup es va subdividir en 4 sub-grups per 
fer una dinàmica participativa més intensa. L’estructura era, en cada cas, de diagnosi, 
propostes i idees per a un decàleg.

Reflexió: què es l’espai públic?
- l’escenari on ens relacionem, molt més enllà de la seva dimensió física
- si hi ha un escenari, existeix també un relat vital que es materialitza a la ciutat
- aquest relat el fan uns pocs
- és imprescindible un relat compartit, construït en comunitat i pel bé comú
- sense un espai públic potent i integrador,   la ciutat es dissol; es perverteix la democràcia en 
la seva dimensió territorial

Debat: conflictes i incomoditats provocats per la indústria turística als barris. Per parlar 
sobre espai públic, carrers i places hem de parlar de:
- els usos de les plantes baixes
- els usos dels carrers, la seva ocupació i la mobilitat en tota les seves escales
- habitatge, esdevingut mercaderia especulativa: pujada de preus de loguer, substitució
  residencial, pisos turístics
- la pèrdua de mobilitat urbana  i de la mobilitat que no fomenta relacions

Objectiu: recuperar la ciutat per viure-hi: l’espai públic ha de ser lloc natural per a infants i 
gent gran.

Reflexió: com evitar el sentiment de rebuig a la ciutat a àrees on el veïnat ja ha desertat?. 
Omplint els barris de veïnes i veïns, mitjançant polítiques que destini recursos i legislin 
amb voluntat de ruptura amb la Marca Barcelona. 



DECÀLEG:

ESPAI PÚBLIC

1.- INTERVENCIÓ EN LA MOBILITAT
- aparcaments dissuasius (cotxe privat, autocars)
- regulació de la circulació de vehicles d'ús turístic; han d’anar fora dels carrers peatonals
- no donar llicències per a aquesta activitat al centre, i eventualment a altres barris saturats

2.- CONSTRUCCIÓ D’UN NOU RELAT DEL TURISME A LA CIUTAT centrat en la 
necessitat de DECREIXEMENT
- encaminat a provocar un altre model econòmic incorporant l’economia social i solidaria.

3.- MILLORA DELS BARRIS 
- mitjançant impostos addicionals a les empreses turístiques
- amb retorn social provenent dels ingressos de les icones turístiques (ex.: Sagrada Família)

4.-PLA D’USOS PER A TOTA LA CIUTAT
- limitació d'usos d'hostaleria i hoteleria, per  protegir el comerç de proximitat garantint que 
els usos de les plantes baixes donin servei als residents
- lluita contra la directiva Bolkenstein (liberalització de serveis, àmbit europeu)

5.- EMPODERAMENT VEÏNAL augmentant la influència en òrgans de decisió municipal 
i en els plans municipals (PEUAT, Normativa de Terrasses, Pla Estratègic de Turisme, 
ordenances com la de Civisme

HABITATGE

6.- USOS:
- protegir legalment el sol residencial de la substitució d'ús (cap a usos terciaris com hoteler 
o habitatges d'ús turístic)
- perseguir legalment la manca d'ús (pisos buits)

7.- HABITATGE PÚBLIC
- augment contundent de la proporció d’habitatge públic de lloguer social a cada barri 
(mitjanánt una taxa turística augmentada i recaptada al mateix barri)
- parc d'habitatge públic en posicions centrals i en promocions petites
- lloguer proporcional a la renda, per a qualsevol perfil social (per evitar ‘guetos’)

8.-MERCAT D'HABITATGE REGULAT: Regulació i intervenció publica més 
contundents al mercat privat:
-  topalls d'augment dels preus de lloguer
- augment de la durada mínima dels contractes
- garanties per a llogaters i propietaris (administració de finques municipal o cooperativa)

9.- DEFENSA DEL PETIT COMERÇ de proximitat contra la gentrificació comercial:
- comerç de protecció oficial
- comerç amb funció social 

10. RECONEIXEMENT JURÍDIC DE LES COMUNITATS DE VEÏNS
- no constituïdes únicament per propietaris sinó també per llogaters
- empoderament de les comunitats
-  foment de la implicació i assessorament burocràtic (notaris, reformes...)



2) MODEL ECONÒMIC amb el geògraf Ivan Murray

El taller sobre el model econòmic del turisme consistia en una primera exposició a càrrec de 
l’Ivan Murray seguida de preguntes. A continuació, el grup es va dividir en dos per tal de 
facilitar la participació; tots dos grups van tractar el mateix tema, però el segon (dinamitzat 
per l’Ernest Cañada) va fer especial èmfasi en la qüestió de les condicions laborals al sector.

Relat / anàlisi per l’Ivan Murray:
Anàlisi del sector turístic i el seu model econòmic; impactes, gestió i desenvolupament

Repàs històric del turisme de masses a l’Estat Espanyol des dels seus inicis, durant la 
dictadura franquista, fins als anys 50, coïncidint amb la fi de l’autarquia. Explica l’arribada 
del turisme a les Illes Balears i el model d’explotació hotelera que s’imposa, basant-se en 
l’aprofitament de mà d’obra barata en condicions laborals molt precàries.

Anys 60: els treballadors del sector es mobilitzen, s’organitzen i protesten per les seves 
nefastes condicions de treball. Al capital turístic balear li interessa expandir-se i salta a la 
península.

Anys 70: malestar en el sector productiu industrial (condicions salarials i laborals insalubres, 
malalties), que desemboca en la crisi dels anys 70. Paral·lelament comença una intensificació 
de l’activitat a les zones turístiques, s’estableix una dinàmica de concentració en menys 
corporacions i apareixen noves fórmules d’explotació i massificació turística (ex: construcció 
d’apartaments turístics a les illes).

Anys 90: augmenta l’especialització turística de les zones de costa, vinculada a l’especulació 
immobiliària i a les inversions en infraestructures i xarxes de transport. Augmenta la 
urbanització i desapareixen grans superfícies de terrenys agraris. El capitals financers estatal 
i europeu faciliten les inversions.

A mitjans dels 90 podríem dir que hi ha una pugna per veure qui impulsa les lleis 
urbanístiques més salvatges; guanyen Múrcia i País Valencià però a tot arreu es permet la 
urbanització massiva. 

Entre el 1994-2007 és quan hi ha una inversió major del capital financer, estatal i 
internacional. Tot i que  la inversió immobiliària dels capitals financers internacionals 
comença a caure una mica abans, a partir del 2004.

En aquella moment el moviment financer del mercat immobiliari espanyol era 5 vegades el 
PIB. Coneixem el resultat de la construcció sense fre: zones residencials construïdes en llocs 
inversemblants i molts projectes inacabats o sense ús, que actualment són passius d’entitats 
financeres, solars i parc immobiliari fora de circulació.

Quan esclata la bombolla immobiliària i comença la crisi econòmica, es produeix un procés 
de devaluació molt important a través de la destrucció de llocs de treball. Tot i la forta 
resistència a devaluar el capital, el patrimoni immobiliari també s’acaba devaluant, a causa 
de la destrucció de llocs de feina i de les condicions laborals.

A partir d’aquell moment s’inicia una estratègia per mantenir els balanços estabilitzats, 
posant a treballar el parc immobiliari que havia servit per especular als anys 80 i 90. Es 
promociona el creixement del turisme en un moment que coincideix amb la situació 
conflictiva al nord d’Àfrica (el turisme busca territoris on hi hagi pau social); la situació de 



crisi econòmica i preus baixos atrau més turistes; i també la caiguda del preu del petroli 
permet oferir preus baixos del transport (per exemple mantenir les companyies aèries de baix 
cost).

Un dels aspectes claus és la constatació que al darrera del creixement del sector turístic hi ha 
el lobby financer internacional. També s’ha de tenir en compte que des de Brussel·les es 
pressiona perquè es desenvolupin estratègies per poder pagar el deute.

Per últim destaca que l’arribada d’AirBnB el 2008, potencia encara més la ciutat mercaderia, 
convertint els habitatges i tota la ciutat en un producte pel consum turístic.

Com a conclusió apunta que la ciutat és una mercaderia fantàstica, ja que la creació de la 
mercaderia no ha tingut cap cost, l’hem creat col·lectivament al llarg dels anys, i els turistes 
la “consumeixen” però els beneficis no es reparteixen entre tota la societat

PREGUNTES i RESPOSTES:

Què li sembla la taxa turística?
Pot ser una bona eina, però no s’hauria de destinar a la promoció turística, hauria de servir 
per millorar la qualitat de vida del veïnat i dels barris. Es podria fer una campanya 
visualitzant a on es destina la taxa actualment.

1. No has parlat dels Jocs Olímpics de Barcelona: un moment en que hi ha una inversió 
pública molt elevada. Si la població acull gratuïtament significa que està fent un treball 
gratuït? Com podem aturar tota aquesta mercantilització?

El fet de que hi hagi una potentíssima subvenció pública per promocionar la fàbrica turística 
demostra que no funciona com un mercat lliure. Si recuperem la idea de fer una auditoria del 
deute, tota aquesta despesa pública, sobretot les inversions en grans infraestructures com el 
port, s’hauria de descomptar ja que la ciutadania no les ha de pagar.

A Barcelona s’ha invertit molt en la mercantilització cultural. Importància de la relació entre 
cultura, política i economia?
2. La importància del turisme pot tenir relació amb el fet que és un dels sectors més 

precaris laboralment?

La feble organització del treball no només és pròpia del sector turístic; és un procés afavorit 
per la regulació laboral que ha fragmentat i evitat l’organització del treballador. I aquesta 
fragmentació augmenta i permet condicions més precàries en models com el de airBnB, on 
no es troben treballadors. 

3. Quina és la petjada ecològica de tot plegat?

És difícil calcular-ho ja que els turistes es mouen pels mateixos llocs que els habitants i no es 
pot saber del tot el seu impacte, per exemple si utilitzen el transport públic. Tot i això a 
Mallorca han calculat que la motxilla ecològica d’un turista pesa 80 kg quan arriba i 940 Kg 
quan marxa. A Zanzíbar un turista gasta 70 vegades més litres d’aigua que la població 
autòctona i a l’estat espanyol 7 vegades més.

4. Què podem aportar com a moviment al decreixement?

Les preguntes sense resposta es van abordar durant el taller.



PROPOSTES

1. Campanyes de denúncia i visualització dels efectes negatius del turisme, 
desmuntant la idea que el turisme només aporta riquesa i ocupació (assenyalant el 
sector, no el turista)
• Impactes ecològics
• Encariment dels barris i expulsió del veïnat
• Anàlisi de les inversions públiques
• Desemmascarar actors que promocionen el turisme (Barça, Turisme de 

Barcelona...)
• Proposta de campanya: Ni un llit més!

2. Noves regulacions des de l’administració
• Taxa turística destinada a pal·liar els impactes i promocionar altres sectors.
• Aplicació de les mateixes tarifes dels subministraments que als habitatges.
• Augment la fiscalitat: recuperació de les plusvàlues generades, increment de 

l’IVA turístic (del 10%  al 21% en sectors com pernotacions, creuers…) i de les 
taxes en les zones més saturades 

• Augment de les inspeccions (pisos turístics, terrasses, etc.)

3. Condicions laborals
• Suport a les organitzacions de treballadores del sector, visibilització de les 

seves lluites, crítica a precarietat i externalització
• Dignificació i reivindicació de la professionalitat al sector turístic, sobretot en el 

cas de les dones que netegen o el servei de  restauració
• Exigència de clàusules de control de condicions laborals a les empreses 

proveïdores de les institucions.
• Exigència d’una renda bàsica que permetria exigir millors condicions laborals
• Ceació d’alternatives laborals i models realment col·laboratius (el model Airbnb 

NO ho és pas)
• Creació d’un segell de bones praxis laborals per a empreses; inclusió d’aquest 

indicador en portals com Tripadvisor o similars per reconéixer i fomentar aquestes 
pràctiques positives

4. Construcció d’alternatives
• Recuperació d’espais, fer vida als barris i consumir a les botigues petites i de 

productes quotidians
• Potenciació d’altres sectors, diversificació de l’economia
• Auto-qüestionament com a consumidors de turisme
• Corresponsabilitat dels consumidors davant impactes ambiental i laboral
• Desenvolupament de polítiques de lleure i oci no exclusivament vonsumistes

5. Aliances a nivell Europeu
• Xarxa internacional de ciutats afectades pel turisme
• Crítica a la directiva Bolkenstein de liberalització de serveis i lliure comerç.



Reflexions transversals:

- El turisme és un sector important del sistema capitalista i n’intensifica alguns 
aspectes: model consumista, explotació laboral, impactes al medi ambient, la competència 
entre territoris...

- Si aconseguim activar la pressió social, incrementar la fiscalitat i les inspeccions i 
millorar les condicions laborals, es reduiran les expectatives de les empreses i afavorirem 
el decreixement.

- El model Airbnb no és col·laboratiu.

3) PORT, CREUERS
amb l’historiador marítim Xavier Moreno, l’activista venecià Tommaso Cacciari del 
Comitato No Grandi Navi i Rafael Yus d’Ecologistas en Acción Málaga.

 El taller es desenvolupa a partir de les intervencions dels tres convidats, segueix amb un 
debat del qual destaquem les idees principals i acaba amb les conclusions.

Exposició de l’historiador Javier Moreno: Oposició veïnal a la dinàmica actual del port
(Recomana el web www.ciutatport.com)    

El front marítim de Barcelona abasta des del riu Besós al Llobregat i difereix del front 
portuari; el seu nucli és el Moll o Passeig nacional. El Port de Barcelona és artificial, 
construït al llarg dels segles per la ciutadania. Actualment
cal distingir:

• Port: Autoritat Portuària de Barcelona (APB). Pren les decisions el 
Conselld’Administració, on predominen els organismes oficials, sindicats inclosos 
(President: Sixte Cambra)

• Port 2000: administra el Port Vell, capital 100 % APB (Administrador, Adolf 
Romagosa)

Problemes més evidents o propers:
• De cara a la ciutat, el gran projecte actual del Port és el Port Center, a l’antiga 

seu corporativa de l’APB, amb una inversió de 16 M€, per dedicar-la a eposicions, 
fastos,despatxos institucionals i un restaurant

• Els càrrecs directius en aquest organisme no tenen gairebé renovació, i són molt 
representatius de l’estructura del poder econòmic dominant; una ratlla separa el 
territori de Catalunya/Espanya-Port, que funciona gairebé com un territori feudal

• Construcció del museu Hermitage
• Dàrsena Pesquera i molls del Morrot
• Trànsit de creuers
• Dubtes sobre la postura del govern municipal BEC/PSC? (Gala Pin i Janet Sanz)



Consideracions:

• El moviment veïnal no ha sabut passar de la cultura del no a la de la proposta
• Trànsit de creuers: a escala europea s’aborda el concepte de la «maritimitat», 

situació en què es troba un espai pròxim al mar; ens cal abordar el debat del 
caràcter marítim de la ciutat i fer un pla integral del port ciutadà per recuperar 
l’àrea del Port Vell per a la ciutadania

• Convé que una plataforma ciutadana sobre aquest tema abasti continguts 
integrals: urbanístics, socials, culturals, econòmics, formatius, lúdics i 
patrimonials

• Ens volen fer creure que la ciutat es va obrir al mar des dels Jocs Olímpics i és 
fals: el Port estava obert a la ciutadania molt abans; Samaranch va obrir la 
ciutat als interessos de molts, que en van treure profit

• No és un assumpte exclusiu dels barris veïns sinó de tota la ciutat, que podria 
beneficiar-se de la recuperació dels espais per a l’ús públic; per exemple, destinar 
l”espai actual de l”IMAX a la Biblioteca Central de Barcelona, seguint l’exemple 
de Copenhague (i donem-nos pressa, que ja hi ha projectes privats)

Exposició de Rafael Yus Impactos ambientales del turismo de cruceros

El concepte de sostenibilitat ha perdut el seu sentit original. Ha de ser la intersecció dels 
cercles social, econòmic i ecològic, de manera viable i equitativa, buscant l’harmonia entre 
tots els àmbits. El turisme de masses no pot ser mai sostenible, perquè multiplica els 
efectes negatius. Els creuers generen residus sòlids, tòxics-perillosos, consum d’electricitat, 
abocament de sentines, aigües, llastre i tòxiques, emissions de gasos, més contaminants fins i 
tot que el dièsel (impunitat en aigües internacionals, respecte del reciclatge de residus).
La problemàtica ambiental ve, sobretot, de la massificació. El turisme és una activitat 
massificada, i això té uns costos mediambientals que fins i tot perjudiquen el mateix sector.

Hi ha un debat entre el sector turístic i els moviments ecologistes, del tipus: «ens hem de 
preocupar pels impactes no només a la destinació turística, sinó també a les aigües 
internacionals i sobre el canvi climàtic».
En temporada alta, la rendibilitat dels creuers genera un efecte dissuasiu en altres potencials
destinataris. L’efecte es genera en molt poc temps i amb una gran intensitat:

• a nivell ambiental, se sobrepassen els límits de consum de recursos i abocament 
de residus incrementant la petjada ecològica

• a nivell econòmic externalitza les despeses ambientals que paguem els residents i 
a més, no reparteix beneficis i entorpeix altres negocis

• a nivell social, pertorba els usos i costums de la població resident.

Estem dient NO al turisme de creuers? No, estem parlant de no saturar i de no recrear les 
pertorbacions de la massificació.

Hi ha tota una bateria de propostes, que es podria començar a estudiar:
reducció del nombre de passatgers a 2000 per creuer

• mesures de reducció de consum de recursos o emissió de residus
• auditoria ambiental abans de partir, amb inspeccions
• normes internacionals per a alta mar, amb inspeccions
• permetre l’atracament de només un creuer a la vegada 
• planificació de la visita fraccionant el passatge en diverses destinacions 

turístiques



Exposició de Tommaso Cacciari: la situació a Venècia

La situació del port de Venècia és molt particular perquè cal travessar tota la ciutat per 
arribar al port (la distribució lògica mar-port-ciutat es veu substituïda per la distribució 
mar-ciutat-port). 
En aquest port sempre hi ha creuers atracats, fins un màxim de 12. El gegantisme dels 
vaixells desequilibra la ciutat: són molt més grans que les edificacions, i la seva presencia 
dins la ciutat dóna lloc a  imatges impactants.
Però no es tracta només d’un problema estètic, sinó també i sobretot d’un conflicte 
ambiental:

• petjada ecològica, control d’emissions, divisió de la ciutat en dos
• augment del nivell d’emissions i el nivell de l’aigua (efecte de ventosa, que 

perjudica, no només el material de les construccions, sediments, etc.)
• emissions de gasos, sorolls 24 hores al dia al costat de les cases
• la contaminació electromagnètica dels radars no ha sigut valorada
• Venècia és la ciutat més contaminada del Vèneto i la la que té més casos de 

tumors respiratoris

Un altra problema és el moviment de l’aigua degut a l’anar i venir dels creuers, la qual 
provoca desperfectes a les cases, que després no són assumides per les companyies de 
creuers. Aquests danys són reparables, però no ho són els ambientals que repercuteixen a la 
llacuna de Venècia, molt poc profunda; el trànsit de vaixells redueix la quantitat de sorra 
del fons de la llacuna, la qual cosa fa vulnerable la pròpia ciutat posant en risc la seva 
conservació, i supervivència, cosa que no és monetaritzable.
També hi ha un problema de competències: el port i el mar pertanyen a una altra jurisdicció.

Accions del Comitato No Grandi Navi
• des de fa 4 anys
• inicialment unes30 persones, ara unes 8.000
• s’ha arribat a bloquejar amb barques l’entrada de creuers al port

S està intentant moure els creuers a un port fora de la ciutat, però no soluciona l’impacte 
del turisme massiu.

Idees que sorgeixen al debat:

Un dels primers objectius ha de ser desmentir el fals relat de què el turisme massiu és bo. 
Per exemple, en el cas de Venècia, només el 25-30 % dels creueristes surten fora del vaixell i 
fan despesa; els beneficis del turisme estan mal repartits. Hi ha diversos tipus de creueristes 
els que no surten, els què surten i no gasten. Sí que hi ha diferències amb els ports d’inici del 
creuer, com Barcelona, on s’estan més temps.

No són iguals els casos de Barcelona i el de Venècia. Tenen escales diferents. El creuer és el 
símbol, però hi ha altres tipus de creuers» (autocar) que generen també molts impactes i no 
són tan visibles. Els visitant diaris que venen de tot Catalunya “turisme d’excursió” són els 
que més massifiquen la ciutat. 

No hi ha un model de qualitat turística, es promou qualsevol tipus de turisme.

Comença a haver una certa «turismefòbia». Per això cal no confondre’s i tenir present que 
l’enemic real és la indústria del turisme massiu, no pas els turistes.



Tenim ja una diagnosi, però ens manquen dades concretes que la corroborin.

El fruit de les taxes s’ha de destinar a solucionar els impactes negatius del turisme, no pas a
promocionar encara més turisme, en comptes de més qualitat i sostenibilitat.

Cal construir un índex que permeti avaluar com es viu a les ciutats, que vagi més enllà de
comptar el PIB: ús de l’espai públic, esperança de vida, qualitat de vida, i que tingui en
compte els impactes del turisme.

Cal fer un estudi de la repercussió-despesa social del model de turisme. Ocupació de
l’espai, desplaçament dels veïns, residus, seguretat, neteja, reposició de mobiliari públic,
contaminació ambiental (càncer de pulmó). Exigir a l’Ajuntament que ho faci bé: per
exemple, incloure les externalitats, no delegar externament l’elaboració d’informes o la
representació en fòrums de debat.

Anar cap a la municipalització del port. Barcelona sembla un apèndix del Port, sobre el qual
no hi ha cap control ni poder. La municipalització del Port de Barcelona seria molt més 
ampli que la municipalització del Port Vell, i molt més complex. Si es municipalitza el Port 
Vell, continua sense haver control sobre els creuers.

Sobre el moviment contra els creuers. Ens hem llançat a l’aigua sense salvavides: s’ha lligat
amb la municipalització del Port Vell, però el port adossat on aparquen els creuers no té a
veure amb el port vell (igual que a Màlaga). S’ha de distingir el port comercial i el Port Vell.

Cal parar per reflexionar, estudiar, informar-se i poder actuar amb coneixement de causa.
Cal agafar una major perspectiva de què hi ha al port i al front litoral. Hi ha un gran del
patrimoni material a la façana marítima de Barcelona. Per exemple, el far de Montjuïc.

La gestió portuària en altres ciutats europees és diferent. A Espanya està centralitzada, sense
perjudici d’una certa autonomia. Podria gestionar-se per la pròpia municipalitat, o per una
munió d’entitats, amb ella inclosa o no. És l’oportunitat de proposar un altre model, en el
qual la seva gestió tingui en compte l’afectació a la ciutat. Els creuers afecten la ciutat i per
tant cal que estiguin sota el control del municipi.

Les perspectives de possibles canvis polítics i legals pròxims, en tot cas, ens obliguen a estar 
atents i oberts a les oportunitats per influir-hi, si actuem com a moviments ciutadans ben 
informats. Caldrà lluitar, però també pactar, i ens caldrà capacitat, veient l’Ajuntament com 
un aliat possible, receptiu, per fer front a l’A, que és molt potent. Per exemple, la construcció 
de l’Hermitage, pròxim a l’hotel Vela, té darrera uns càlculs econòmics ja fets, d’autocars de 
creueristes. Es crearà un problema molt greu de mobilitat. Cal aturar també l’impacte del 
turisme en la mobilitat i la seva implicació en la contaminació ambiental.

Afectació turística a la Barceloneta: s’està reactivant la plataforma del Port Vell. nteressaria
crear un pla integral i oferir alternatives. Com fer veure a tota la ciutat de BCN que això és
un problema de ciutat, i no únicament del Port Vell? Cal una mobilització ciutadana. Víctor
Pin ha fet una projecció de cap on aniríem si continuem la dinàmica que hi ha actualment,
cap a Venècia. La Barceloneta, sense l’Hermitage, està sobresaturada d’impactes turístics
(apartaments turístics, desplaçament de veïns). El dia 9 de juliol es farà una mobilització.

És important unificar el discurs.És un moment de creixement exponencial i cal continuar 
insistint. Cal veure tots els problemes, posar-los en ordre, invertir energies i diners per 
elaborar material i fer pedagogia i difusió, sobre tot als barris que encara no pateixen tant.



Quan algú s’enfronta a una potència com l’Autoritat Portuària de Barcelona (l’entitat més
important dels organismes econòmics de Catalunya) i els seus tentacles, s’ha de ser 
conscient de la transcendència de la seva activitat. L’APB depèn de Madrid? O té prou
autoritat i autonomia per si mateixa? Com més a prop estigui l’oponent, millor. Centrar el
focus en l’APB ens facilita la pressió als representants de les administracions: Generalitat
de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, representants sindicals (CCOO, UGT). Cal 
interpel·lar als grups polítics i sindicats al respecte. Podríem pressionar també per 
aconseguir representació d’organismes ciutadans dins dels centres de decisió i tenir accés a 
la informació. També hi ha moltes dades en les memòries de l’APB, que s’haurien d’estudiar.

Cal desmuntar el discurs que els creuers porten llocs de treball. Es difon que si acabem amb
els creuers s’eliminaran llocs de treball. El govern croata ha fet allunyar els creuers de
Dubrovnik per que ha calculat que els costos són superiors als beneficis.

Caldria una campanya de conscienciació entre els veïns de Barcelona (amb el suport de la
FAVB, la CONFAVC i d’altres) respecte que la massificació del turisme és un problema de
dimensió ciutadana, no només de barri, establint aliances, si cal, per exemple, amb el
govern de la ciutat, que és més sensible.

Cal analitzar l’impacte econòmic real del turisme, i fer un estudi cost-benefici, econòmic,
urbanístic, ambiental. Per exemple, es va fer a Dubrovnik i ara ho afronta el seu govern
públic. Caldria que ho fes una entitat independent, que no tingui conflicte d’interessos.

0 3
0 1S ha trencat la relació entre la ciutat i el mar. Hi ha un problema de gegantisme naval que

no sembla tenir fre i del qual no es parla prou. Per exemple, els porta-contenidors (que
arriben a 300 m d’eslora) són elements clau de la logística en la globalització mundial, de la
qual la massificació turística és una derivada. S’hauria de qüestionar, per exemple, que una
motocicleta fabricada a Corea, costa 8 € transportar-la a Barcelona.

El turisme massiu forma part d’un model econòmic, en el què la globalització i els productes 
fabricats a baix preu en països asiàtics tenen molt a veure. En la cadena logística mundial, 
Barcelona és un dels principals nodes logístics mediterranis en el transport de contenidors

El turisme tendeix a massificar-se, i on es nota més és en llocs clau, Barcelona o Costa del 
Sol, per exemple. Però a nivell polític, no es veu encara. Es pot acabar morint d’èxit. Convé
acabar amb la massificació. Per exemple, un informe científic va aconseguir limitar i,
finalment, frenar el turisme massiu a les coves d’Altamira: Caldria fer un estudi tècnic que
faci un diagnòstic, estudiant la capacitat de càrrega (social, mediambiental i de mobilitat)
que si és superada, amenaci la continuïtat del sistema = lluita ciutadana + suport científic.

Manca una major coordinació popular: el sector turístic/empresarial ja es reuneix a nivell
internacional. Què tal si proposem una trobada de ciutats marítimes per parlar de tots els
problemes portuaris i visibilitzar els problemes comuns? Cal internacionalitzar les 
problemàtiques i les propostes, coordinant-nos, col·laborant les ciutats del mediterrani
afectades pel turisme, i elaborar un criteri comú des de la ciutadania. La Carta del Turisme 
Sostenible és un precedent, amb una llista elaborada de recomanacions sobre sostenibilitat.

Paradoxalment, amb la globalització i la deslocalització: els problemes es traslladen.

Referències: Centro de anàlisis ambiental alemany: NABU.de. Daniel.rieger@nabu.de



Conclusions

S’ha avançat força en desmentir el fals relat de què el turisme massiu és bo. Comença a
haver-hi una visió crítica sobre el model de producció turístic, però encara manca 
incrementar l’empoderament ciutadà, fonamentat en el coneixement. Cal estudiar,
informar-se i reflexionar per poder actuar amb una major perspectiva sobre els aspectes
més significatius del port i el front litoral i reivindicar la maritimitat de Barcelona.
1. Tenim una diagnosi, però encara manquen dades concretes que la corroborin. Cal
analitzar l’impacte real del turisme amb un estudi independent sobre el cost-benefici de
les repercussions econòmiques, ambientals, urbanístiques i socials de la massificació
turística, amb especial atenció a l’impacte de la indústria dels creuers (ocupació de
l’espai, mobilitat, desplaçament del veïnat, residus, seguretat, neteja, mobiliari públic,
contaminació ambiental i malalties derivades)

2. Elaborar un índex que permeti mesurar la qualitat de vida a les ciutats, que vagi més
enllà del PIB, incloent l’ús de l’espai públic, l’esperança de vida i la qualitat de vida. Exigir-
lo a l’Ajuntament, tenint en compte la capacitat de càrrega mediambiental del territori

3. Consensuar discursos sobre el turisme entre diferents actors crítics
4. Impulsar una campanya de conscienciació entre els veïns de Barcelona i Catalunya a
través de les associacions veïnals, FAVB i CONFAVC, per fer entendre que és un problema
de dimensió ciutadana, no únicament de barri, establint aliances, si cal, amb els
representants polítics de les institucions que siguin sensibles

5. Interpel·lar els representants de la Generalitat, l’Ajuntament i els sindicats en el 
Consell d’Administració l’Autoritat Portuària de Barcelona respecte les seves polítiques en la
relació del port i la ciutat. Cal també aconseguir una representació veïnal en el Consell
d’Administració l’Autoritat Portuària.

6.Atenció i obertura a les oportunitats que hi sorgeixin per influir-hi. El debat polític a
Catalunya és una oportunitat de proposar un altre model de gestió portuària, basat en la
gestió municipal i la participació dels sectors econòmics i industrials implicats

7. Destinar les taxes turístiques a solucionar els impactes negatius del turisme a la ciutat,
especialment als barris més afectats, no pas a promocionar encara més el turisme massiu

8. Promoure una plataforma ciutadana per impulsar la municipalització de les àrees del
port de Barcelona que afecten directament la vida a la ciutat, sobre les qual no hi ha cap
control per part de la ciutadania ni de l’Ajuntament

9. Desenvolupar un pla integral del port ciutadà. Hi ha una bateria de propostes i
alternatives que es poden estudiar. Avançat en el concepte de la «maritimitat»

10. Impulsar una major coordinació popular. el sector turístic empresarial ja es reuneix a
nivell internacional. Cal internacionalitzar les problemàtiques i les propostes, mitjançant
l’impuls d’un Fòrum de Ciutats Afectades pel Turisme a la Mediterrània, coordinant-nos i
col·laborant per elaborar un criteri comú des de la ciutadania.


