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No tinguem por 

E 
neara colpits pel dolo)" i mentre resso
nen els crits de "No tinc por" ala multi
tuài:nària manifestació d'ahir, comen
cem a demanar-nos quin serà l'impacte 

sobre les nostres vides de l'atac del terror al nos
tre país. Business as usual, s'han apressat a pro
clamar els empresaris de la ciutat, envoltats per 
l'equip municipal. Però això és un vaticini amb 
voluntat d'autocomplir-se, com el mateix "No 
tinc por", o hi haurà canvis significatius? Què 
ens diu l'experiència d'altres esdeveniments 
semblants en altres indrets? El turisme és l'acti
vitat més sensible a curt termini a situacions 
d'aquest tipus i sabem que aquest fuig d'indrets 
en què es produeixen situacions de conflicte. El 
sector de mar i platja espanyol és ben conscient 
de com s'ha beneficiat de la inestabilitat de paï
sos com Tunísia, Turquia o Egipte. El turisme 
urbà, però, no és ben bé igual, en la mesura que 
té un component força elevat de visitants per 
feina, amb poca capacitat a curt termini d'esco
llir altres destinacions o d'ajornar gaire les visi
tes. Una altra cosa és el visitant per oci, que en 
els darrers anys ha crescut exponencialment 
afavorit pels vols de baix cost i pel redescobri
ment de l'atractiu urbà d'Europa. 

En els.darrers mesos, lamentablement. tenim 
precedents d'accions de violència indisc~imina
da sobre altres ciutats europees, com ara Lon
dres, París, BrusseHes, Berlín o Niça, totes amb 
elevat perfil turístic. Només tenim coneixement 
que París hagi fet un exercici de transparència 
informant que la caiguda de visitants durant el 
darrer any ha estat del 10%. En la percepció dels 
potencials visitants del risc de visitar una ciutat 
hi pesen l'eventual repetició dels atemptats -tal 
com ha passat a Londres o a Brussel·les-, que 
augmenten la sensació d'inseguretat, i els signes 
externs més o menys vistosos -i efectius- per 

La voluntat de tornar 
ràpid a la normalitat 
reduirà els efectes de 
l'atemptat en el turislne 

prevenir 
nous atemp
tats, com la 
presència 
massiva de 
la policia, o 
l'exèrcit al 
carrer -com 
a París- o la 
col'locació 

generalitzada de pilones o altres barreres de 
protecció i la substitució de papereres convenci
onals per altres de transparents, com a Brus~ 
sel·les. La percepció de ciutat assetjada tendeix 
a dissuadir els locals de sortir i transmet aquesta 
sensació d'inseguretat entre els visitants, ràpi
dament difosa a través de les xarxes. 

L'atac terrorista a la Rambla posa en evidèn
cia els riscos i els costos de la notorietat i l'èxit. 
La sensació difusa d'inviolabilitat perquè nosal
tres som dels bons, dels que fem sortir més ma
nifestants contra la guerra o a favor dels refugi
ats, o que som oberts i acollidors, s'ha esfondrat 
definitivament. Ningú no s'escapa del terror i 
menys si s'ofereix una plataforma propagandís
tica de primer ordre. Probablement, la percep
ció generalitzada arreu dels principals mercats 
emissors sobre l'eficaç actuació de la policia ca
talana, dels serveis d'emergència i de la volun
tat de tornar a la normalitat de la ciutadania aju
daran a minorar i a escurçar els inevitables 
efectes negatius que té tota aètuació d'aquest ti
pus. El control eficient del risc, sense ostentaci
ons que, més que dissuadir els terroristes, des
incentiven l'ús de l'espai públic, és un altre re
quisit imprescindible. Més preocupant serà, 
però, que comenci a estendre's la percepció que 
la policia que ha de vetllar per la nostra segure
tat treballa amb un ull i una orella tapades per
què no té l'accés adequat a la informació neces
sària per prevenir aquest tipus d'atacs. Perquè 
no tinguem por, hem d'esperar que la responsa
bilitat s'imposi a la utilització partidista de la 
nostra seguretat, també en benefici dels nostres 
negocis. 


