
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.

2. A Barcelona s’ha invertit molt en la mercantilització cultural. Importància de 
la relació entre cultura, política i economia?

3. 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. 

4. 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.

5. Què podem aportar com a moviment al decreixement?

Les preguntes sense resposta es van abordar durant el taller.


