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Introducció

"Desde hace siglos, Italia es la meta del viaje europeo: ya en la Edad Media,

miles de peregrinos atravesaban la península. Al viaje del peregrino seguirá el

laico del humanista, el del aristócrata o del acaudalado burgués, que empren-

de la experiencia del desarraigo para ir a otra parte, según una mentalidad que

prescribe el viaje como necesario para la formación y el desarrollo de la perso-

nalidad. Y también el viaje sentimental, el viaje que se convierte en el labora-

torio ambulante de las emociones, de los sentimientos que se despiertan de su

sopor habitual; y, por fin, el viaje turístico de nuestros días, pudiendo distin-

guir en todos una imagen colectiva y modalidades personales, subjetivas, con

un valor diferente según los tiempos".

G. Magherini (1990). El síndrome de Stendhal (pàg. 12). Espasa Calpe.

En els últims anys, el turisme cultural ha crescut de manera exponencial tant

al nostre país com al món en general. La gent aprofita els desplaçaments a al-

tres llocs per conèixer la història, l'art i els costums dels llocs pels quals transita

i, així, el temps de lleure s'ha convertit, també, en temps d'aprenentatge o co-

neixement. En el seu conjunt, l'assignatura Patrimoni cultural planteja l'estudi

de les ciències del patrimoni i els canvis que aquestes han viscut en els últims

anys. Per tant, inclou l'anàlisi de les noves formes patrimonials, com el patri-

moni oral, la memòria històrica, el paisatge, el territori i la interrelació amb la

cultura. Aquesta assignatura tindrà un plantejament absolutament interdisci-

plinari i abordarà els nous instruments de la interpretació del patrimoni i la

seva relació amb el nou concepte de turisme cultural.

Aquesta assignatura pot tenir una àmplia projecció en diferents camps profes-

sionals:

• Professionals del turisme i el lleure

• Professionals d'institucions i centres universitaris

• Professionals de museus, espais polivalents i centres d'art i exposicions

• Professionals d'organismes de govern i gestió relacionats amb la conserva-

ció, la programació i la difusió del patrimoni cultural

L'àmbit temàtic global dels materials d'aquesta assignatura és la relació clau i

fonamental entre patrimoni cultural i turisme, i la definició de les noves for-

mes de turisme, molt especialment el turisme cultural. Així, en el primer mò-

dul, i a partir d'una definició actualitzada de patrimoni cultural, es vol valorar

críticament la varietat tipològica de turismes que inclou el terme i tractar te-

mes com el potencial econòmic i la geografia del turisme cultural, l'equilibri

amb l'entorn, la comunicació del patrimoni (interpretació cultural), l'impacte

del turisme cultural o el nou marc legal del patrimoni cultural. En el segon
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mòdul, es defineixen les noves formes del patrimoni cultural, el nou concepte

de museu, la relació amb el territori, el paisatge i la cultura, les rutes culturals,

els parcs arqueològics, etc., per a passar, en el tercer mòdul, a tractar específi-

cament del patrimoni digital, la relació entre patrimoni cultural i TIC: la in-

terpretació del patrimoni, les TIC, la relació amb altres disciplines i les trans-

formacions que els nous instruments provoquen en les funcions principals de

l'àmbit de la gestió patrimonial (recuperar, conservar, investigar, documentar i

difondre). Finalment, el quart mòdul planteja la dialèctica que s'estableix en-

tre turisme i patrimoni quan es planteja el desenvolupament de les destinaci-

ons per mitjà de l'activitat turística basada en l'ús dels recursos patrimonials.

Els problemes de gestió i planificació de les destinacions patrimonials amb la

irrupció del turisme i les tècniques de planificació i comercialització que hi

ha per a minimitzar-los centren l'objecte d'estudi d'aquest mòdul. A més, es

completa amb una exposició pràctica sobre com es poden dur a terme projec-

tes de turisme cultural en les destinacions que aposten per aquesta activitat,

incidint en els temes de disseny i desenvolupament del producte, i la seva in-

terpretació i comercialització.

L'assignatura Patrimoni cultural està enfocada als professionals que es volen es-

pecialitzar en l'àmbit del turisme i les seves noves manifestacions. No és gratuït

que l'àmbit professional d'alguns dels autors i consultors d'aquesta assignatura

estigui relacionat amb el món del patrimoni, ja que les noves formes de lleure,

les noves perspectives de la política cultural, etc. han determinat molt clara-

ment l'evolució del concepte de patrimoni. Tot i que actualment encara no

es pugui parlar, stricto sensu, d'especialització, sí que podem desenvolupar una

sèrie d'itineraris curriculars que, d'alguna manera, ens endinsin en els diferents

àmbits temàtics que formen les àrees de coneixement de contingut cultural i

antropològic. En aquestes àrees es fa cada vegada més patent la importància

que tenen els temes relacionats directament amb la recuperació, la conserva-

ció, la documentació, la investigació i la difusió dels béns patrimonials, tant

per als que simplement es volen apropar al coneixement del nostre patrimo-

ni cultural com per als que es volen dedicar específicament a aquests temes.

No podem oblidar que el concepte de patrimoni és un concepte ampli que ha

evolucionat amb el temps i que ha comportat, d'una banda, la transformació

de les institucions implicades en aquest món i, d'altra banda, el naixement

de nous espais, no sempre arquitectònics, relacionats amb el patrimoni, i de

noves branques de coneixement relacionades amb aquell, com el turisme cul-

tural que aquí ens ocupa.
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Objectius

Els materials didàctics d'aquesta assignatura permetran als estudiants assolir

els objectius següents:

1. Proporcionar una visió global dels diversos elements de caràcter concep-

tual i metodològic que configuren actualment el món del patrimoni cul-

tural.

2. Valorar el potencial econòmic i social que comporta el patrimoni com a

motivació per al turisme cultural.

3. Definir les característiques del patrimoni cultural: fragilitat, conservació,

seguretat, adequació a la visita i comunicació.

4. Remarcar la importància de la reflexió teòrica i l'aplicació pràctica entorn

del patrimoni cultural i el turisme.

5. Explicar què s'entén actualment per ciències del patrimoni, analitzant es-

pecíficament conceptes com patrimoni oral, memòria històrica, territori-

museu, paisatge, patrimoni digital, etc.

6. Identificar els temes principals que conformen l'àmbit de la interpretació

del patrimoni i els entorns principals en què s'aplica aquesta disciplina.

7. Conèixer l'evolució del marc legal del patrimoni cultural tenint en compte

les noves línies d'actuació en aquest àmbit.

8. Reflexionar conjuntament sobre el fenomen del turisme cultural i sobre

la seva relació amb el patrimoni cultural.

9. Tenir elements per a debatre i interpretar les noves formes de relació entre

patrimoni i societat, particularment en vista de la importància que adqui-

reixen les relacions entre patrimoni i identitat cultural.

10. Adquirir coneixements pràctics sobre les metodologies de planificació,

gestió i disseny de productes i destinacions de turisme cultural i patrimo-

nial.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
El turisme cultural avui
Jaume Sureda Negre i Antoni Morro Prats

1. Turisme de masses i turisme cultural. Concepte, perspectiva històrica i

impactes

2. Gestió del patrimoni i turisme cultural

3. Medi ambient, ecoturisme i turisme cultural

4. Turisme cultural, patrimoni i legislació

Mòdul didàctic 2
Les noves formes del patrimoni cultural
Jordi Pardo Rodríguez

1. Conceptes generals

2. Paisatge cultural

3. Les rutes culturals. Rutes urbanes i temàtiques

4. Museus i exposicions

5. Parcs arqueològics, monuments i centres històrics

Mòdul didàctic 3
El patrimoni digital
Cèsar Carreras Monfort i Federica Mancini

1. El patrimoni cultural com a nou interès en el temps de lleure

2. Canvis en la gestió del patrimoni cultural amb la introducció de les TIC

3. Aportacions de les tecnologies de la informació

4. Visions de futur

Mòdul didàctic 4
Planificació i gestió de destinacions i atraccions de turisme
cultural
Francesc González Reverté i Esther Pérez Fernández

1. La necessitat de gestionar el patrimoni. Però, sota quin punt de vista?

2. La planificació turística del patrimoni

3. Posada en marxa de productes de turisme cultural. Conceptes i estratè-

gies per al disseny, creació i desenvolupament de productes turístics de

base patrimonial

4. La posada en marxa del producte de turisme cultural

5. Estudi de cas: l'activitat de visites guiades a la comarca de Sobrarb (Osca)
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