
TURISME, COMERÇ, CIUTAT 

Ja fa uns quants anys que Barcelona és una de les ciutats més visitades del món per 

turistes d’arreu. De ben segur que hi ha molts aspectes interessants que atrauen els 

visitants: des de Gaudí i tota la seva obra, passant per FC Barcelona, amb un dels museus 

més visitats, fins l’arquitectura d’una ciutat que s’ha vist transformada de cap a peus i 

on han participat arquitectes de renom mundial.  

Tot aquest panorama ha anat modificant comportaments diversos. D’una banda el del 

propi ciutadà, que ha vist com la seva ciutat emergia cap a un model que resta a 

l’espera de nous reptes, per propi esgotament dels actuals. D’altra banda, els barris, els 

quals s’han transformat per donar cabuda a un nou tipus de ciutadà (estudiants, 

treballadors d’altres països i població més envellida). I el comerç, que ha d’estar buscant 

fórmules noves contínuament perquè la competència creix dia a dia i perquè el públic 

vol tenir a cada moment una experiència única i diferent. 

I quin paper té doncs el turista que visita la nostra ciutat? Hem de tenir en compte que 

aquest visitant vol trobar coses noves, diferents, originals, autèntiques i del territori, que 

no tingui a prop de casa, que li descobreixin una nou indret a través de la seva cultura, 

la seva llengua, la seva història, el seu paisatge i, sobretot, de la seva gent. Per comprar 

a qualsevol de les multinacionals, no caldria moure’s massa lluny, totes són presents als 

centres i a barris importants de cada ciutat del món. Què els hem d’oferir doncs? 

Particularment, busquen l’especialització, allò que només trobarien aquí i no a d’altres 

bandes. No sempre es tracta de productes diferents. De vegades, cal oferir un servei 

alternatiu, una vivència diferenciada, un marc nou i experiencial que els permeti endur-

se’n un record rellevant i que puguin evocar com ‘aquell moment especial i únic’.  

Alguns comerços de la ciutat han sabut identificar molt bé aquesta nova necessitat, 

però d’altres encara resten a l’espera de que algú els digui què han de fer. En Retail, no 

hi ha temps. Cada moment que passa és una oportunitat perduda. Aquell que ho 

detecta, s’adapta ràpidament i construeix un discurs nou i diferent per tal de ser atractiu. 

El que no es mou, desapareix. 

Estem preparats doncs per afrontar aquests nous reptes? Hauríem de demanar ajuda als 

especialistes per tal d’estar al dia de les noves tendències, tant de l’interiorisme 

comercial com del consumidor? Som prou proactius com a comerciants per assolir 

aquesta nova etapa? I escoltar? Cal atendre i entendre allò que el client demana? I el 

ciutadà d’aquí? També és turista del món. I també busca el que el faci sentir especial. 

Valorarà igualment la proposta diferent i atractiva? Se sentirà orgullós de la seva ciutat? 

Se sentirà part d’aquesta oferta comercial? Se’l pot desplaçar a un altre tipus de 

comerç? 

En aquesta edició del Retail Barcelona Walk volem trobar respostes a totes les preguntes 

i volem fer una reflexió sobre com ha evolucionat el comerç de la mà del canvi que la 

ciutat està patint.  

Us hi esperem a tots! 
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