
La Comissió Permanent del Consell de Turisme i Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona reunida el 

dia 13 de maig de 2020 fa públic el següent comunicat: 

La crisi provocada per l’aparició de la COVID19 ha suposat per tot el país, i per Barcelona en 

particular, una situació d’excepcional gravetat sanitària. La necessitat de protegir les vides de 

les persones i d’incrementar els serveis sociosanitaris ha implicat una paralització generalitzada 

de l’economia i una limitació radical en la mobilitat de les persones.  

Volem fer arribar la nostra solidaritat amb totes aquelles persones que han experimentat 

pèrdues de familiars o amics degut a l’actual pandèmia. També volem agrair a tot el personal 

sanitari el seu esforç i dedicació en l’atenció als pacients i reconèixer-los-hi el seu paper clau en 

la gestió d’aquesta malaltia. 

També volem enviar un missatge d’encoratjament als empresaris i les persones treballadores 

del sector que estan patint una gran situació d’incertesa.  

Es tracta d’un sotrac de dimensions desconegudes que cal reconduir de manera ordenada i amb 

la màxima col·laboració de tots els agents públics, privats i amb la ciutadania organitzada. La 

recuperació serà gradual i sens dubte obligarà a prioritzar les tasques d’acció social, però en 

aquest context esdevé imprescindible mantenir al màxim nivell possible la capacitat de la ciutat 

per reprendre la seva activitat econòmica i recuperar els llocs de treball preexistents.  

El turisme representa una part molt important de l’economia de Barcelona i, per les seves 

particulars característiques, esdevé un dels sectors més greument afectats per la crisi que vivim 

i molt probablement un dels que patiran una recuperació mes lenta. Des del Consell considerem 

que cal unir tots els esforços possibles i estrènyer la col·laboració públic-privada-comunitària 

per tal de recuperar el més aviat possible l’activitat turística de la ciutat i avançar així cap a una 

reactivació econòmica del sector que reforci elements tals com la sostenibilitat social i 

ambiental, la resiliència, la seguretat sanitària i l’aportació de valor afegit a la ciutat en termes 

no només d’atracció de visitants, sinó també de talent i d’inversions . Protegir l’ocupació ha de 

ser una prioritat, però sempre garantint unes condicions laborals dignes que no afavoreixin la 

precarietat laboral.  

Som conscients dels reptes que caldrà afrontar a Barcelona per adequar la gestió promocional 

del turisme als objectius de sostenibilitat i coresponsabilitat mediambiental que la ciutat 

assumeix com a propis. Som conscients de la necessitat de treballar perquè els nostres futurs 

visitants esdevinguin ciutadans a temps parcials de Barcelona amb similars drets i obligacions 

Assumint com a propis aquests reptes, volem expressar el nostre desig de que la recuperació 

sòcio-econòmica de la ciutat s’iniciï el més aviat possible, sempre que els indicadors sanitaris 

així ho permetin i que Barcelona reforci, de manera renovada i amb millors pràctiques, una 

economia del visitant, necessàriament compatible amb la vida dels residents, que és 

indispensable per al bon funcionament de la ciutat. 

A Barcelona, 18 de maig de 2020 

Permanent Consell Municipal Turisme i Ciutat de Barcelona 


