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Introducció

L’assignatura de Destinacions turístiques pretén oferir una lectura del món per

mitjà del turisme. Es tracta de donar a conèixer la situació actual del planeta

pel que fa a les seves diferents temàtiques humanes i socials, per a ser comprès

als ulls dels agents vinculats al turisme. Atès el seu marcat caràcter territorial,

l’ús de l’estadística regional i per països i la cartografia d’espais i de modalitats

turístiques són presents al llarg de tot el contingut.

En especial es pretén destacar la relació existent entre el turisme i el territori

que l’envolta i sobre el qual s’assenta i s’entén aquesta activitat. Simultània-

ment es pretén orientar sobre les diferents maneres com el turisme dóna forma

al món. Aquesta visió és molt important, ja que cada cop el turisme pren més

protagonisme com a activitat humana i organitzadora de l’espai. No es tracta,

però, simplement de fer un repàs descriptiu d’accidents físics i de capitals sinó

de destacar els aspectes ambientals, demogràfics, socioeconòmics i geopolítics

que donen personalitat a les diferents regions del planeta, veure de quina ma-

nera els diferents contexts influeixen sobre l’activitat turística i presentar-ho

de manera ordenada mitjançant una regionalització (una divisió del món en

regions homogènies).

En el primer mòdul, "Les destinacions turístiques i l’organització del món",

es pretén efectuar una introducció general a la globalització econòmica i al

paper del turisme com a vector de desenvolupament. De fet es tracta de dues

dinàmiques relacionades ja que la globalització té com a característica princi-

pal l’obertura de les economies i el trencament de l’aïllament, i el turisme és

especialment sensible a aquest fet. La relació entre el turisme, el creixement

econòmic i el desenvolupament humà és força complexa i requereix que el

procés de globalització no sigui asimètric sinó que tendeixi a igualar les socie-

tats aprofitant, per exemple, les oportunitats que ofereix el turisme. Per aquest

motiu el mòdul para especial interès en la necessitat d’usar el turisme com a

fórmula per al desenvolupament endogen i dels vincles de l’activitat amb el

desenvolupament sostenible.

En el mòdul segon, "Geografia de les modalitats turístiques al món", es pretén

descriure l’estructura turística del món per grans modalitats (turisme litoral,

urbà, de natura i de muntanya). Concretament, s’analitzen les condicions de

localització d’aquestes modalitats, el pes de cada modalitat en el conjunt de

l’activitat turística, els vincles territorials i d’altres factors que els potencien

segons la regió de referència, els fluxos turístics que generen i l’oferta (sempre

que hi hagi dades) disponible, i també els impactes de diferent tipus que genera

cada modalitat.
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El mòdul tercer, "L’espai de les destinacions turístiques al món", és el més am-

biciós, ja que pretén realitzar un recorregut pel conjunt del món habitat i amb

ús turístic, dividit en grans regions i subregions, on s’ofereix informació sobre

diferents temes clau. Es tracta d’una descripció regional que insereix la dinà-

mica turística en un context més ampli que recull les condicions físiques, soci-

oeconòmiques, ambientals i geopolítiques de cada regió, i que són les que con-

dicionen l’estructura turística regional. Finalment el mòdul es complementa

amb una descripció de l’estructura de la dinàmica turística actual per regions

del món (anàlisi de l’oferta i dels mercats). Al llarg d’aquest mòdul s’ofereixen

exemples i casos d’estudi significatius per a il·lustrar alguns casos concrets i

una cronologia històrica per a recollir i ampliar alguns dels temes secundaris

però importants que per manca d’espai no es poden desenvolupar amb de-

tall en el mòdul. Igualment s’ofereixen accessos web a portals especialitzats

en cartografia per a poder tenir una visió sintètica de la majoria de fenòmens

treballats.

Els mòduls de l’assignatura són complementats per un panell de documenta-

ció. Es tracta d’una eina de suport que, sota el títol d’Una finestra al món, pre-

senta fonts d’informació i enllaços a recursos d’àmbit general per completar

els coneixements sobre el context geogràfic de les destinacions turístiques. El

panell s’organitza en dotze regions i per a cada regió s’ofereixen tres apartats:

la regió en xifres, que ofereix dades principalment de caràcter socioeconòmic;

els highlights regionals o temes destacats a partir de notícies rellevants i docu-

ments de fons sobre aspectes de la regió que afecten el turisme; i, finalment,

l’espai El turisme al dia, en què s’aporta informació sobre noves destinacions

de referència i sobre l’estat actual del turisme a la regió.



© FUOC • PID_00239578 5 Destinacions turístiques

Objectius

Els objectius que han d’assolir els estudiants amb aquesta assignatura són els

següents:

1. Conèixer el context ambiental, social, econòmic, cultural i polític de les

principals regions i països del món.

2. Utilitzar una proposta de regionalització del món com a via per a entendre

els contrastos i similituds entre les grans regions i subregions mundials.

3. Apreciar el canvi d’enfocament dels mateixos problemes segons l’escala

de referència.

4. Usar una descripció regional del món com a eina informativa i analítica

en el món del turisme.

5. Distingir el paper real del turisme en les diferents regions del món.

6. Entendre la distribució, importància i impacte de les principals modalitats

turístiques al món.

7. Comprendre críticament la capacitat del turisme com a factor de desen-

volupament.

8. Revisar casos i exemples de destinacions turístiques a escala local, regional

o nacional que permetin il·lustrar sobre la seva diversitat o que siguin

rellevants per algunes de les qüestions exposades.

9. Saber utilitzar fonts cartogràfiques i estadístiques bàsiques per a l’estudi

de les destinacions turístiques al món.

10. Saber quins són i per a què serveixen alguns dels indicadors de desenvo-

lupament.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Les destinacions turístiques i l’organització del món
Francesc González

1. La destinació turística. Concepte i funcions

2. El turisme com a vector de la internacionalització econòmica

3. Turisme, desenvolupament i desigualtat

4. Els reptes globals per al desenvolupament als països pobres mitjançant

el turisme

5. Turisme i desenvolupament sostenible: el punt d’arribada?

Mòdul didàctic 2
Geografia de les modalitats turístiques al món
Jordi Calabuig, Francesc González i Marta Nel·lo

1. El turisme litoral al món

2. El turisme en espais de muntanya

3. El turisme urbà al món

4. El turisme en espais naturals

Mòdul didàctic 3
L’espai de les destinacions turístiques al món
Jordi Calabuig, Francesc González i Marta Nel·lo

1. Àfrica

2. L’Amèrica del Nord

3. L’Amèrica del Sud, Central i el Carib

4. L’Àsia, l’Orient Mitjà i Oceania

5. Europa
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Glossari

agricultura de subsistència  f  Sistema agrari on el producte final no està

destinat a la venda sinó al consum dins la mateixa unitat de producció. La

característica fonamental, per tant, és l’absència de plusvàlua en el producte

final.

àrea protegida  f  Aquesta és una superfície de terra i/o mar especialment

consagrada a la protecció i al manteniment de la diversitat biològica o biodi-

versitat, i també a la protecció dels recursos naturals i culturals associats.

biodiversitat  f  Hi ha diferents definicions de diversitat biològica, totes

coincideixen a referir-se segons A. Mittermeier (1993), a tres qüestions bà-

siques: a) el nombre d’ecosistemes presents en una regió o en un país, b)

l’heterogeneïtat vegetal i animal, i c) la variabilitat genètica que existeix entre

els organismes.

BRICS  m  Aquest acrònim es forma amb les inicials en anglès de Brasil, Rússia,

l’Índia, la Xina i Sud-àfrica. Es refereix a països d’economies emergents que, a

la vegada, guanyen importància en el nou ordre polític internacional.

creuerista  m i f  Designa el turista que consumeix el servei en un vaixell

turístic.

ecoturisme  m  L’ecoturisme és un segment de l’activitat turística que utilitza

de forma sostenible el patrimoni natural i cultural, incentiva la conservació

i busca la formació d’una consciència ambientalista mitjançant la interpreta-

ció del medi, al mateix temps que promou la participació, la implicació i el

benestar de les poblacions autòctones locals.

estats corredors  m  Països que per la seva posició relativa estratègica servei-

xen els interessos de països tercers, com a taps davant de possibles agressions,

com a espais de comunicació, etc.

explosió de la població  f  Circumstància de gran creixement demogràfic,

característica sobretot en el moment ple de transició demogràfica. Es parla

de creixement explosiu quan s’assoleixen creixements anuals acumulatius per

sobre de l’1,5-2%; és a dir, quan el temps de duplicació d’una població se situa

al voltant dels 30-50 anys.

fonamentalisme religiós  m  Tendència a desplaçar l’aplicació dels precep-

tes religiosos a la vida civil, la legislació i el govern d’un país o regió.

gueto  m  Districte residencial, normalment de dimensions reduïdes, que for-

ma part d’una àrea urbana i que es distingeix per l’extrema concentració d’un

grup ètnic o cultural. Es tracta d’una situació de segregació urbana extrema

resultant del desig d’un grup ètnic d’aïllar-se voluntàriament o forçosament

discriminats per la impossibilitat de barrejar-se amb la resta de residents. Els

guetos no són necessàriament barris degradats sinó que també poden ser zo-

nes de renda elevada.



© FUOC • PID_00239578 8 Destinacions turístiques

indicadors de desenvolupament  m pl  L’índex de desenvolupament hu-

mà (IDH), l’índex de desenvolupament de gènere (IDG) o l’indicador de po-

bresa multidimensional (IMP) són tres indicadors, elaborats per les Nacions

Unides, que mesuren el nivell de desenvolupament d’un país o regió no no-

més per raons econòmiques. L’IDH combina en un sol indicador l’esperança

de vida, el nivell educatiu i la renda per capita. L’IDG combina els mateixos

indicadors però segmentats per homes i dones. L’IPM es concentra en la com-

binació de tres grups de privacions essencials relacionades amb la pobresa, es-

sent més alt com major és la seva mancança: les educatives (mesurades en anys

d’escolarització i nens escolaritzats), l’assistència sanitària (mortalitat infantil

i nutrició) i la qualitat de vida (que inclou l’accés a l’electricitat, el sanejament,

l’aigua potable, el sòl, la disponibilitat de combustible i béns bàsics a les llars).

migracions camp ciutat  f  Procés migratori que esdevé quan les ciutats

s’industrialitzen i es desenvolupen econòmicament generant molta necessitat

de mà d’obra per a cobrir el seu creixement. Simultàniament el camp es me-

canitza i la població activa rural és desplaçada per les màquines, amb la qual

cosa es reforça la complementarietat. Altres formes de migracions camp–ciu-

tat esdevenen quan les condicions rurals són miserables i les ciutats ofereixen

possibilitats majors de prosperar, encara que sigui per mitjà de l’economia in-

formal (com en moltes ciutats de països pobres).

nacions sense estat  f  Grups humans amb un component cultural, històric,

religiós i lingüístic comú que comparteixen uns territoris homogenis però que

jurídicament pertanyen a d’altres països. Dos casos molt clars són els del poble

palestí i kurd.

nivell de reemplaçament de la població  f  Per a assegurar la reposició de

les generacions un país o societat ha de mantenir una mitjana de fecunditat

superior als 2 fills per cada dona adulta. La xifra, als països desenvolupats, se

situa en els 2,1 fills per dona tenint en compte la incidència de la mortalitat,

mentre que en els països en vies de desenvolupament, amb majors nivells de

mortalitat, la xifra és superior.

parc nacional  m  Protegeix àrees naturals i escèniques excel·lents

d’importància nacional o internacional per a usos científics, educacionals i re-

creatius. Són àrees relativament grans que no han estat substancialment alte-

rades per l’home, on no es permet utilitzar recursos amb finalitats extractives.

patrimoni  m  Segons la Unesco, el patrimoni és el llegat que hem rebut del

passat, el que vivim en el present i el que transmetem a les futures generacions.

El concepte de patrimoni natural comprèn tant la fauna i els hàbitats d’una

zona concreta, protegida o no, com les seves característiques geològiques i els

seus paisatges.

revolució verda  f  Terme aplicat a la introducció de noves i més producti-

ves tècniques agrícoles, especialment varietats de gra d’alt rendiment, en paï-

sos en vies de desenvolupament. Alguns països del Tercer Món van seguir les

passes del Mèxic i les Filipines dels anys cinquanta i seixanta, els quals van
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introduir respectivament tipus nous de blat i arròs de major rendiment que

permeteren duplicar les produccions de les variants tradicionals. La necessitat

d’altres inputs per a fer efectiu el progrés (fertilitzant, regadius, experiència,

cooperació etc.) va fer fracassar molts projectes per manca de finançament i

de capacitat d’organització suficient.

riscos naturals  m  Esdeveniment natural (volcà, terratrèmol, huracà, eslla-

vissada, inundació, incendi, etc.) que és percebut per la població com un risc

per a la seva vida i propietats.

suburbanització  f  Procés d’urbanització propi dels estadis madurs dels sis-

temes urbans caracteritzats per la pèrdua de població i activitats als centres

urbans i la seva relocalització a la perifèria, en suburbis de nova creació con-

nectats físicament o per carreteres amb les ciutats matrius. Un suburbi és una

unitat urbana (o districte) socialment homogènia, i el terme té connotacions

de baixes densitats d’ocupació residencial i d’un particular estil de vida perse-

guit per les famílies que opten per aquest tipus d’assentament humà.

sunbelt  m  Zones de clima càlid i suau del sud i oest dels Estats Units. Ac-

tualment, i a causa dels seus abundants incentius econòmics i espacials, són

unes de les zones preferides per la població per a efectuar migracions residen-

cials i laborals i per les empreses per a instal·lar-s’hi (per exemple, Florida o

Califòrnia).

tecnòpolis  f  Àrees urbanes caracteritzades per estar especialitzades en la pro-

ducció de béns d’alta tecnologia. Acostumen a configurar clústers amb altres

districtes urbans relacionats (zones empresarials, campus universitaris, etc.).

teoria de la transició demogràfica  m  Teoria evolutiva que explica com

les poblacions canvien els seus patrons de fecunditat i de mortalitat a mesura

que es modernitzen i urbanitzen. El procés més habitual és el següent: la situ-

ació de partida, o pretransicional, on coexisteixen altes taxes de natalitat i de

mortalitat, i el creixement real és escàs o inexistent, deixa pas a la caiguda de

la mortalitat, a la qual segueix posteriorment la de la natalitat. La conseqüèn-

cia de tot això és un període de creixement demogràfic (la fase de transició).

Finalment les taxes de natalitat acaben descendent també de manera que na-

talitat i mortalitat es tornen a igualar però a la baixa i novament el creixement

és dèbil (fase posttransicional).

tigres econòmics  m  Països d’industrialització ràpida a partir de la dècada

dels 60 a l’eix del Pacífic asiàtic (principalment Taiwan, Hong Kong, Singapur,

Tailàndia, Indonèsia, Corea del Sud i Malàisia).
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