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La criminalització 
del turisme 

E
l turisme passa a ocupar.el segonlloccom a proble
ma dela ciutat". Aquestes forenquasi lesprimeres 
paraules amI? que l'Ajuntament va presE?ltar la 
darrera enquesta de serveis municipals. Es real

ment cert? Com hem arribat fins aquí? La p¡esentació de 
l' Ajuntament es presta va a confusió perque si bé un de cada 
dotze enquestats considerava que el turisme era el pr.imer 
problema de la ciutati aguest es col·loéava en segon lloc en 
el diagnostic, quan els enquestats respQnien sobre quin és el 
problema que més els afecta, el torisme baixava a la vint-i
unena posició, i quan es planteja quines deinandesfarial'en
questat a l'Ajuntament:,.només un 4,1% soHicita la disminu
ció o I'augment de qualitat del turisme, demanda que ocupa 
~odesta vuitena posició. 

Es cert que hi ha barris que presenten UlUlÍvell de conflic
te moltmés d.evat que la resta, pero, en conjunt., sembla evi
dentque assistim a la prevalen~ad'un relat en que el turisme 
s'ha éonvertit en l'ase deIs cops i 1 origen de tots els mals que 
afecten la ciutat. Com abans de la crisi ha eren els irnmi
~ts, tot i quellavors es deia amb la boca petita, perque era 
pq1íticament incorrecte, i ara passa que esta de moda carre
gar contra els turistes. Si h:i ha enrenou a la nit als carrers, la 
culpa és dels turistes sense tenir en compte }'esclat de ter-

EIs empresaris del 
sector han de posar-se 
al capdavant dela 
recerca de solucions _ 
d' aquestexit dela ciutat 

rasses ocasionat per la 
nonnativa antitabac i 
qU,e el consuro d'alco
hol al carrer no és un 
invent fora. Si els Uo
guerssónescasso i pu
gen, també se la carre
guen els turistes, com 
si s'bagués fet alguna 
cosa p~r augmentar 
l'oferta de lloguer per 

evitar que els preus recu perin els nivells d~ precrisi. ara que 
ja crmero al 3%. Si la Barceloneta és plena de gom a gom, 
oblidem que es van regenerar les pla~s perque toth<>m bi 
pogués arribar amb metro si no tenia prou recursos per 
anar-se'n a la Costa Brava. Si els salaris de moltes cambreres 
de pis són de miseria. també la culpa és del turisme, mentre 
s'obvial~ús pervers que les empreses subcontractades fan de 
la referma laboral del PP. La diniunica de la criminalització 
arriba al paroxisme quan l'Ajuntament convida els barcelo
nins a la delació massiva de suposats apartaments twistics 
iHegals. Com si no tinguéssirnrecords prou vius de-les mal
vestats queladelació gen era1itzada va produir a tantes farní
líes a casa nostra. 

Bvidentment, la ratlla entre el control social ¡la delació és 
molt prima, €om també ho és la que separa l'acolliment i la 
tolerancia del menfotisme. L'arribada obtada de gran 
quantitat d'estranys és sempre una prova difícil per a qual
sevol comunitat, pero tots e]s que tenen alguna responsabi-
1itat (;) projecció pública han de ser molt enrosos ano fomen
tar-ne el rebuigjrracional. Els primersinteressats han de ser 
els empresaris del s~r, que han de reconeixer les .impor
tants:i creixents tensions que comporta l'extt turístic de la 
ciutat j s'han de posar al capdavant en la recerca de s01u
cions que el facin sostenible en el temps. 
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