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A partir de l’anàlisi i les reflexions de les quatre taules rodones de la ContraCimera Veïnal 

_Propostes per al canvi de model de territoris turistitzats, hem elaborat un conjunt de conclusions 

i propostes que,  des de diferents perspectives tan disciplinares com vivencials, volen traçar un full 

de ruta per repensar aquests entorns. Es tracta d’avançar cap a un canvi de model dels territoris 

turistitzats basat en el decreixement turístic imprescindible per fer possible el dret a l'habitatge i la 

ciutat, així com la generació d'altres sectors econòmics i laborals alternatius, compromesos amb la 

dignitat del treball i la justícia ambiental i social.  

 

Aquesta ContraCimera Veïnal, recolzada per més d’una quarantena d’entitats, ha estat la resposta a 

la cimera Future of Tourism World Summit, celebrada a Barcelona el 26 i 27 d’octubre, amb el 

suport de les administracions públiques, que no ha tingut en compte ni convidat cap veu dels 

moviments veïnals, socials, ecologistes ni sindicals,  feta a la mida dels interessos dels lobbys 

turístics.  

 

A través de les nombroses intervencions i col·loquis en la ContraCimera s’ha denunciat els efectes 

d’un model de turisme que només es sosté a través del manteniment  d’una població laboral 

precaritzada, l’expulsió  habitacional, la destrucció de territoris i de l’economia essencial per a la 

vida. Aquesta trobada també ha servit per articular forces amb l’objectiu de transformar el model 

de turisme massiu de les ciutats i fer front a l’emergència climàtica, en un escenari de crisi 

econòmica i social i de decreixement dels recursos energètics i materials. 

 

 

Economies per la vida en un marc d’emergència climàtica 

 

Tot allò que les persones necessitem per a la sostenibilitat i la dignitat de la vida ha d’estar garantit 

i gestionat de manera pública. S’ha de tractar amb urgència la gran precarietat en què massa gent 

viu a Catalunya i a Barcelona mitjançant polítiques públiques, ja no sols per tots els nivells de 

l’Administració sinó de manera comunitària. 

 Taller de conclusions i propostes per al 

canvi de model de territoris turistitzats 

Relatoria 

 

Barcelona 27.10.2021 
 El Borsí, 18:00 h 

https://thefutureoftourism.org/en/


2 

 

Tenim el dret col·lectiu a elements essencials, com són l’habitatge assequible, el treball digne, les 

cures, la salut, l’aigua, l’energia, l’alimentació, el transport públic, l’educació comunitària, el lleure, 

la generació d’activitats i la socialització als barris més enllà dels espais mercantilitzats, i que l’accés 

a aquests drets es faci de manera eficient i des de lògiques de necessitat comunitàries i no 

d’acumulació de capital. 

Hem d’impulsar l’enxarxament econòmic desmercantilitzat, despatriarcalitzat i que tingui memòria 

de les activitats que es donen a la ciutat, més enllà d’allò que fan els lobbys. 

Cal aturar totes les formes de violència i discriminació que es donen en l’àmbit laboral o des de 

l’Administració.  

Hem de fer tantes passes com puguem per sortir-nos del sistema capitalista i adoptar un estil de 

vida de la majoria social, més solidari, aprenent a viure còmodament amb menys consum de 

recursos, fent que els pobles, les ciutats i comunitats siguin el màxim d’autònomes i resilients, 

capaces de resistir el context d’emergència climàtica. 

El turisme de masses ha de decréixer i el que quedi ha de ser el màxim de sostenible, responsable i 

de proximitat. Això comporta la reconversió de la indústria turística mitjançant polítiques 

econòmiques i socials, aplicades des de l’àmbit local a l’europeu, tenint en compte que en aquest 

sector hi treballen unes 140.000 persones. 

La diversificació de la producció i l’economia de la ciutat és una oportunitat per aplicar canvis, com 

la reindustrialització compatible amb el medi ambient. Per això cal una intervenció dels poders 

públics que garanteixi una transició justa, amb rendes garantides i formació en d’altres sectors 

productius diferents del turístic. El sector de l’hostaleria, per exemple, podria reconvertir-se a 

serveis d’atenció a les persones. 

 

 

L’allotjament turístic com a vulneració del dret a l’habitatge 

 

El dret a l’habitatge s’ha de garantir pels diferents nivells de l’Administració que han d’emprendre, 

sense tardança, totes les totes les accions possibles per a fer front a la greu emergència residencial i 

incrementar el minso parc d’habitatge públic. Per això cal: 

▪ Reduir l’oferta de places turístiques, impedint la construcció de nous hotels, els apartaments 

turístics i el lloguer turístic d'habitacions.  

- Recuperar tots els terrenys i establiments municipals que segons el que va fixar-se en 

Pla d’hotels del 1990 han de passar a mans públiques en 2040.  L’Ajuntament i la 

Generalitat han de rescatar aquestes concessions, com l’hotel Joan Carles I o el 

Catalonia Barcelona Plaza, per a convertir-los en habitatge de titularitat pública i 

equipaments  d’ús comunitari.  

- Revertir les llicències de pisos turístics per a ús residencial a partir dels barris on hi ha 

major massificació turística. 

- Vetar la regulació del lloguer d’habitacions per dies que no serien llars compartides.  

si no un coladero de pisos d’ús turístic. Hi ha dades que demostren que qui llogaria 

habitacions turístiques serien majoritàriament multipropietàries de pisos, 
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professionals i agències, no pas arrendadors amateurs, sense cap garantia de control 

de l’activitat a través d’inspeccions. 

▪ Revertir la situació actual amb polítiques d’impacte, com l’augment del parc públic 

residencial, i mesures concretes contra els processos d’especulació immobiliària, gentrificació 

i d’expulsió veïnal.   

▪ Regular i limitar el preu dels lloguers d’habitatge del mercat privat així com posar límits al 

preu del lloguer turístic. 

  

 

Precarització i exclusió social en l’àmbit laboral 

 

Per facilitar el trànsit de persones treballadores del sector turístic a altres sectors professionals, és 

necessari aplicar una renda garantida i incrementar el pes dels moviments socials en els processos 

emancipatoris. Per això cal 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. 

Cal reforçar iniciatives com la de les Kellys, que van decidir canviar el paradigma laboral i crear la 

central de reserves “Yo reservo con las Kellys”. Aquesta plataforma garanteix que la reserva es fa a 

un hotel que compleix amb el conveni d’hostaleria, que la treballadora està internalitzada a la 

plantilla i que es compleix 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 es convida 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 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. 

De la mateixa manera, la Xarec impulsa una iniciativa per comptar amb una central de reserves per 

a establiments de restauració pròpia, que no depengui de les app que hi ha al mercat. Des de la Xarec 

es defensa un model de restauració que 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.” 

Qui dona les llicències d’activitats comercials, en el cas de Barcelona, l'Ajuntament, ha d’exigir el 

compliment d’unes condicions laborals dignes, controlades a través d'inspeccions. 

 

 

Informació, participació i presa de decisió   

 

La cimera Future of Torusim Word Summit  ha estat promoguda i organitzada per ens públics com el 

Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona conjuntament amb fundacions 

privades i l'Organització Mundial del Turisme, comptant amb finançament públic. Els moviments 

https://www.goteo.org/project/las-kellys
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veïnals, socials, ecologistes i sindicals no han estat convidats ni s'han tingut en compte les seves 

opinions, reivindicacions i propostes. Una vegada més les decisions sobre la vida i el futur de les 

ciutats, del territori i  qui els habiten es prenen sense cap debat públic i a la mida dels interessos dels 

lobbys turístics. Aquesta cimera internacional posa de manifest els esforços del sector privat i de les 

administracions públiques per tornar a les mateixes lògiques extractives de sempre com si, durant 

els darrers anys, no se n’hagués après res de la greu i profunda crisi social, econòmica i ecològica i de 

tot allò que la pandèmia ha deixat encara més en evidència. Una trobada que és, de fet, la continuïtat 

de la política que ha impulsat la massificació turística, l'ampliació dels aeroports i ports, i un exemple 

més de la desviació de fons públics a empreses privades. Davant d'això cal: 

▪ Posar al centre de l’acció, pública i privada, la justícia social i ambiental i denunciar totes les 

actuacions dels organismes públics i les complicitats dels governs locals en operacions 

urbanístiques fosques. 

▪ Aturar tots els projectes especulatius que consideren les ciutats i el territori com un gran espai 

de negoci i impliquen el saqueig de béns i recursos col·lectius, a més de l'ús de fons públics 

per interessos privats (com a l’ampliació de l’Aeroport, de la Fira, etc.).  

▪ Detenir les concessions de sòl i equipaments públics per usos especulatius en pro d’usos que 

donin resposta a les prioritats i necessitats socials i fomentin la gestió comunitària.   

▪ Posar fi a les col·laboracions públic-privades com a eines de privatització que actuen de 

manera opaca i contra el bé comú, i fomentar l’associació públic-comunitària i l'economia 

social i solidària. 

▪ Impulsar estudis rigorosos, basats en la recollida, anàlisis i actualització de les dades, que 

contemplin una visió sistèmica i permetin orientar accions adequades i concretes tant de les 

administracions públiques com dels moviments socials.  

▪ Garantir, per totes les decisions d’interès general, una real participació ciutadana basada en  

l'accés a la informació, la transparència, el debat obert i democràtic, i la rendició de compte. 

▪ Obrir un debat social- transversal, ampli i plural- sobre com construir un nou marc 

institucional, econòmic i social, que permeti transitar cap a una societat on la població tingui 

les necessitats bàsiques garantides i que respecti el planeta. Aquest debat podria tenir el 

format de un congrés articulat sobre alguns eixos vertebradors com l’escassetat de recursos 

materials i energètics, les desigualtats socials i el decreixement.  

▪ Seguir teixint aliances i sinergies, entre sectors i entre generacions, per a estructurar un relat 

emancipatori i esperançador fora del capitalisme i, a més, per a promoure accions conjuntes 

i articular propostes. L’aliança que s’ha construït contra l’ampliació de l’aeroport de Barcelona 

podria ser l’inici d’un moviment amb un nom i un cognom que prengui posició davant 

iniciatives com, per exemple, el projecte de Jocs d’Hivern al Pirineu o el model d’energies 

renovables.  

 

 

+ Info  https://menysturismemesvida.org/ 

https://menysturismemesvida.org/

