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                                                                         Intervenen:  

                                                                         Miriam i Roxana Hernández 
                                                                         Las Kellys Barcelona 

                                                                         Rosa Batalla 
                                                                                        Xarxa de Restauració i Cultura Cooperativa, Xarec 

                                                                         Alejandro González 
                                                                                        Universitat Rovira i Virgili, URV / Zeroport 

                                                                                        Moderació: Alberto Aquilué 

 

 

 

 

Alejandro González (URV/ Zeroport)     https://www.youtube.com/watch?v=r3RHd2LrcWE 

 

▪ La URV participa en el projecte de recerca SMARTDEST, finançat per la UE, que reuneix onze 

universitats i un centre d'innovació de set països europeus i mediterranis. Pretén 

desenvolupar solucions innovadores davant els conflictes i les externalitats que es produeixen 

per les mobilitats relacionades amb el turisme a les ciutats. S’estudien els impactes socials del 

turisme des de la crisi del 2008 fins a la covid-19 i es cerquen solucions que permetin revertir 

situacions d’exclusió i desigualtat social en l’àmbit residencial i laboral, entre d’altres, 

generant marcs d’inclusió dins la ciutat turística. S’està fent una investigació qualitativa sobre 

com les persones treballadores estan doblement precaritzades per la part residencial i la 

laboral, com a resultat de l’accelerada neoliberalització del turisme i les ciutats a la dècada de 

2010.  

▪ És cert que el turisme genera treball amb una gran diversificació, i que dóna llocs de treball 

de qualitat que permeten viure de manera digna. Però això és minoritari. El gruix del treball 

és majoritàriament temporalitzat, amb un elevat grau d’informalitat que permet pràctiques 

de gran precarietat que es consoliden de manera estructural, especialment entre segments 

de mà d’obra marginal, com ara persones migrants (moltes d’elles il·legals), dones, joves o 

amb escassa formació. És el cas de Barcelona, encara que no està tant afectada per 
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l’estacionalitat. Amb la Covid, això s’ha agreujat i fa més evident la necessitat de dignificar el 

treball dins el sector turístic. Per contra, s‘han creat regulacions per als segments més 

marginals, com ara les treballadores sexuals, els manters o els rickshaws, que els han exclòs 

de protecció laboral i de l’espai públic.  

▪ El model turístic actual també s’explica perquè els capitals globals van trobar a les ciutats 

turístiques el que anomenen una solució espacial. La “solució turística”és  una manera de fixar 

capitals a través del desenvolupament immobiliari, el que ha generat gentrificació i el 

desplaçament d’habitatges al mercat de lloguer de curta durada. Aquesta solució espacial 

necessitava una solució laboral que permetés devaluar el treball a les cadenes hoteleres o a 

la gestió d’apartaments turístics. Així, les polítiques d’austeritat europees, amb la crisi de 

2008, i la reforma laboral de 2012 varen sustentar la flexibilització i precarització del treball 

que necessitava el sector turístic, fent possible, per exemple, una externalització massiva de 

les plantilles estructurals, com és el cas de les Kellys.   

▪ Per facilitar el trànsit de persones treballadores del sector turístic a altres sectors 

professionals, serà necessari aplicar una renda garantida i incrementar el pes dels moviments 

socials en els processos emancipatoris. En aquest sentit, moviments com la PAH, el Sindicat 

de Llogateres, les Kellys o l’ABDT són bons exemples. Cal, però, cercar aliances entre els 

moviments socials i el món del treball en el sector turístic, ser més propositius que fins ara i 

aconseguir dignificar el treball com una via de transició a un nou model de turisme, emmarcat 

en el decreixement imposat pels límits biofísics i la reducció d’emissions. 

 

 

Miriam i Roxana Hernández (Las Kellys Barcelona)  https://www.youtube.com/watch?v=r3RHd2LrcWE  

 

▪ El col·lectiu de les Kellys neix com a associació el 2016, a partir d’un grup de Facebook, i es 

constitueix com a sindicat el 2018. Agrupa a les treballadores encarregades de la neteja de les 

habitacions hoteleres.  

▪ El seu procés de precarització es consolida quan els hotels acomiaden a tota la plantilla de 

treballadores, que passa a ser contractada per empreses intermediàries i subcontractades als 

mateixos hotels. Això suposa la pèrdua de drets laborals i una reducció de sou al voltant del 

40 %. Al mateix temps, se’ls exigeix un increment en la producció que arriba a la neteja de 25-

30 habitacions en 5-6 hores de feina.   

▪ Es va intentar desenvolupar un segell de qualitat que el sector hoteler no ha volgut implantar 

perquè exigeix que la treballadora estigui internalitzada a la plantilla. Davant aquesta 

negativa, les Kellys van decidir canviar el paradigma laboral i crear la central de reserves “Yo 

reservo con las Kellys”, que garanteix que la reserva es fa a un hotel que acompleix amb el 

conveni d’hostaleria, que la treballadora està internalitzada a la plantilla i que s’acompleix 

amb la normativa de riscos laborals. A més, permet implementar protocols personalitzats i 

respectuosos amb la salut de les treballadores i les persones que s’hi allotgen . Amb aquesta 

plataforma conviden a altres col·lectius del sector hoteler a sumar-s’hi, com ara el personal 

de cuina. Amb ells es podria realitzar compres d’aliments de quilòmetre zero, per exemple, i 
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altres productes artesans, transcendint l’àmbit dels hotels i beneficiar a la societat. Això 

permetria generar riquesa a través d’un turisme responsable i sense els nivells d’explotació 

actuals. 

▪ Hi ha molta por per part de les treballadores a denunciar abusos laborals, com ara estar 

contractades per quatre hores i treballar fins a vuit. “Ens toca fer molt d’acompanyament 

perquè les denúncies arribin fins el final. El sol fet d’assistir a una reunió o sortir a una foto, 

moltes treballadores ho associen a veure’s acomiadades i sense recursos. Per contra, en 

aquest moment de crisis, l’hotel on jo treballo acaba de comprar dos nous hotels, aprofitant 

els ajuts rebuts. És molt trist; a les treballadores no ens rescata ningú. Per a les treballadores... 

res.” 

 

 

Rosa Batalla (Xarec)      https://www.youtube.com/watch?v=r3RHd2LrcWE     

 

▪ La Xarec és una cooperativa de serveis a la restauració i el turisme responsable. Hem 

experimentat que quan un projecte cooperatiu de restauració vol promoure una alimentació 

coherent amb les collites i els productors es perfila un model que necessita mancomunar-se 

amb altres iniciatives similars al territori.  

▪ El nostre espai de trobada anual és la Fira d’Economia Solidària de Catalunya (FESC) i d’aquí 

ha sorgit la iniciativa de comptar amb una central de reserves pròpia, que no depengui de les 

app que hi ha al mercat. 

▪ Els membres de la Xarec hem estat conscients que ens beneficiava compartir serveis, 

receptes, estris, materials per esdeveniments, grups d’animació i proveïdores, com ara 

asseguradores, i generar un debat sobre les maneres de fer turisme. També es dóna el suport 

a iniciatives que en un moment o altre qualsevol projecte ha necessitat, com aconseguir una 

llicència per a una terrassa, per exemple.  

▪ Per arribar més lluny vàrem definir un llistat de 300 preguntes que han permès conèixer en 

profunditat la nostra realitat en l’àmbit laboral, les compres, les bones pràctiques i veure en 

quines coses podem millorar com a establiments de restauració responsable. 

▪ Es va aconseguir un ajut de la Generalitat per tirar endavant la Xarec, però acabat l’ajut inicial 

i amb la pandèmia el projecte està en fase de rellançament. 

▪ El nostre model de restauració no cerca multiplicar per cinc el cost dels aliments, sinó posar 

les persones al centre i no el capital. No ens importa treballar per a la gent que ve a visitar la 

ciutat, però ens agrada treballar pel barri i ens importa no desdibuixar el nostre projecte per 

la massificació. “Per a mi no existeix un model sostenible de turisme.” 

 

 

 

 

 

 


