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Introducció

El�turisme�genèric�en�el�paradigma�fordista

En les línies següents presentarem les característiques principals de l'estructura

dels turismes genèrics, les tipologies que han dominat l'escena del turisme

mundial durant les últimes dècades i que avui dia reconeixem com a respon-

sables principals de convertir aquest sector en un dels més dinàmics i influents

del món.

Enllaçarem aquesta anàlisi amb l'explicació històrica del capítol anterior, ja

que és precisament en el punt en què l'hem deixada, després del final de la

Segona Guerra Mundial i la postguerra, quan apareix i s'estén, per diferents

motius que explicarem més endavant, aquesta forma turística nova, associada

fins als nostres dies amb el turisme de masses.

Hem de recordar que s'entén per turisme genèric, depenent de l'estructura

de mercat, una tipologia de turisme en què la demanda�està�orienta-

da�al�preu,�i�l'oferta,�a�vendre�tots�els�seus�serveis. Això facilita que

sigui relativament fàcil d'estandarditzar�el�servei�i�obtenir�economies

d'escala, de manera que l'intermediari�més�habitual és el gran�opera-

dor�turístic, que últimament competeix amb agències de viatges virtu-

als i companyies aèries de baix cost.

Amb relació a la motivació de la demanda, s'entén per turisme�genèric

el turisme en què els viatgers es desplacen a les destinacions sense�un

motiu�específic, lligat amb una activitat concreta, sinó que ho fan amb

una finalitat�genèrica,�especialment�descansar� i�gaudir�del� temps

lliure.

Es tracta, doncs, d'un tipus de turisme per�a�la�demanda�del�qual�és

rellevant�la�quantitat�i�qualitat dels recursos, de les infraestructures

i de l'oferta de la destinació que visita però en què l'element�del�preu

té�un�paper�decisiu en l'elecció, de manera que moltes vegades força

l'oferta a una competència basada en aquest element.

En aquest sentit, seguint la conceptualització�del�que�s'entén�per�estructura

de�mercat, farem una anàlisi d'aquesta realitat econòmica (i també cultural,

sociològica, etc.) fixant-nos en la confluència que hi ha en aquesta realitat

també d'una demanda i d'una oferta, que la fan possible. Per a això partirem

de l'observació�de�la�demanda de cadascuna de les tipologies, per a fixar-nos
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després en els elements�principals�que�es�mobilitzen en la cadena de valor

per a fer possible la creació�del�producte�turístic lligat amb cada tipologia

o mercat.

Els mercats de turisme genèric han estat i són els que han facilitat el desenvolupament del turisme de
masses des de la segona meitat del segle XX fins a arribar a l'actualitat.

En aquest sentit, primer veurem les implicacions de la� intermediació� i� el

transport per a fer possible aquest producte i després les característiques

principals que té, o bé en forma de l'oferta�bàsica d'allotjament i de restau-

ració o bé en la dels serveis�complementaris que l'acompanyen. Finalment,

en cada cas farem algun apunt respecte a la transformació que hi ha hagut

en cadascuna d'aquestes tipologies durant les últimes dècades, i també de les

tendències possibles de futur.

No obstant això, com és freqüent en l'anàlisi d'aquest sector i en d'altres, abans

d'entrar en cada tipologia sembla que és imprescindible que tot bon turistò-

leg sàpiga quins són els principals�elements�impulsors�de�l'entorn. Aquests

elements han constituït les forces estructurals principals que van donar origen

a aquestes tipologies de turisme i n'han estat l'evolució després. Sense aquests

elements no es poden entendre aquestes tipologies. De fet, en el capítol ante-

rior ja n'hem apuntat la importància, però és imprescindible de tornar-ne a

parlar per a entendre la conformació del turisme genèric de masses.

Per a qualsevol anàlisi d'aquests mercats és imprescindible situar-los�en�un

entorn. A Occident, l'entorn dels turismes genèrics ha estat fins ara, malgrat

les mutacions importants que hi ha hagut durant les últimes dècades, un en-

torn marcat per la cultura i la producció de masses, l'anomenat paradigma

fordista, que detallarem en l'apartat següent quan veurem els elements que

l'han compost.

Reflexió

Abans d'entrar en la presenta-
ció dels elements de l'entorn,
quins factors considereu que
influeixen en el progrés del tu-
risme en una destinació que
conegueu bé? Potser ha baixat
o pujat el nombre de visitants
per la conjuntura econòmica,
o potser hi ha un recurs nou
que la fa més atractiva. És pro-
bable que fins i tot conegueu
alguna destinació propera que
durant anys va estar pràctica-
ment oblidada i ara torna a te-
nir èxit.
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Objectius

En aquest mòdul trobareu el contingut i les eines necessàries per a assolir els

objectius següents:

1. Saber quins van ser els elements principals que van condicionar l'aparició

i el desenvolupament de les tipologies de turisme genèric en el període del

turisme de masses.

2. Identificar les característiques principals del turisme genèric de sol i platja

en l'etapa que va tenir de més desenvolupament i identificar també les

tendències principals de transformació d'aquest mercat.

3. Observar les característiques del turisme urbà i mirar d'esbrinar com aques-

ta tipologia dóna lloc avui dia a un conjunt ampli d'activitats.

4. Reconèixer les implicacions del desenvolupament turístic als espais rurals

a partir de la identificació dels elements principals que el caracteritzen.
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1. Elements impulsors de l'entorn

Després de l'esclat de la Segona�Guerra�Mundial, l'activitat turística va que-

dar paralitzada a gairebé tot el globus. El conflicte va comportar la pèrdua

més gran de vides i béns que hi ha hagut mai a la història, i en aquestes cir-

cumstàncies difícilment es podia sostenir una activitat com la turística, asso-

ciada ineludiblement a la pau. La dura postguerra a Europa no feia presagiar

una recuperació ràpida de l'activitat. No obstant això, després d'una dècada de

crisi, el turisme va tornar a aparèixer i ho va fer a un ritme tan ràpid i amb uns

supòsits tan nous que sorprendria el turistòleg més optimista.

Lectura recomanada

Pel que fa a la situació del turisme després de la Segona Guerra Mundial, i també a molts
altres aspectes que hem tractat en aquests capítols, és molt recomanable la referència
següent:

Luis�Fernández�Fuster (1991). Historia General del Turismo de Masas. Madrid: Alianza
Editorial.

De fet, hi havia molta gent del sector que considerava que l'activitat turística

reapareixeria, però que ho faria amb uns supòsits semblants als d'abans de la

guerra, és a dir, que es tractaria d'una activitat elitista i restringida a una petita

capa social adinerada. No obstant això, el món en general i l'entorn en el qual

naixeria el turisme nou en particular havien canviat substancialment després

del conflicte.

El turisme (i el lleure en general) es�convertiria�en�un�dels�fenòmens

socials�i�culturals�més�representatius�del�món�contemporani�(potser

el�que�més), i creixeria fins a convertir-se en l'activitat econòmica més

important a escala internacional, els beneficis de la qual serien decisius

per al desenvolupament de molts països. Al seu torn, durant molt de

temps les administracions van considerar que les seves bondats eren

indispensables per al creixement econòmic, i sovint no es van tenir en

compte els perjudicis que podia tenir un progrés descontrolat sobre els

recursos dels quals vivia l'activitat.

Ara bé, per entendre com s'ha arribat a convertir en un dels fenòmens con-

temporanis més importants, hem de veure els elements que n'han definit i

guiat l'entorn i l'han configurat tal com avui l'entenem. Entre aquests elements

s'han de destacar els següents:

1) Elements culturals

2) Elements socials i demogràfics
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3) Elements econòmics

4) Elements polítics i legals

5) Elements tecnològics

6) Elements mediambientals

1.1. Elements culturals

En l'apartat anterior hem vist que l'element cultural s'ha situat històricament

en el centre de la definició de l'activitat turística. Amb relació als mercats genè-

rics ha tornat a ser així, encara que s'ha d'aclarir que la influència cultural en el

turisme de masses, potser més que no pas en cap altre moment de la història,

no ha estat influïda�fortament�per�la�resta�d'elements que hem presentat

aquí.

Lectura recomanada

Donald�Macleod;�James
G.�Carrier (2010). Tourism,
power, and culture: Anthropo-
logical insights. Bristol: Chan-
nel View Publications.

Com hem comentat més amunt, després de la guerra, tot feia pensar que el

turisme es començaria a recuperar amb els mateixos principis que l'havien

guiat abans. No obstant això, ja hem apuntat que, des dels anys vint i trenta, hi

havia tipologies noves que adquirien força en el panorama turístic: el turisme

de litoral, el rural o el blanc, que durant aquests anys es començaven a enlairar

i popularitzar. Com ara sabem, aquests turismes van acabar essent els turismes

genèrics i de masses per antonomàsia de la segona meitat del segle XX.

Des del punt de vista cultural, en aquesta època es va reproduir el�mimetisme

en�les�pràctiques�de�lleure, del qual ja hem parlat. És a dir, a mesura que per

diferents condicionants de caire econòmic i social que veurem més endavant

una major part de la població tenia accés al lleure, es copiaven les pràctiques

de les classes més adinerades que hi havien tingut accés anteriorment. Els

santuaris� turístics�de� les� classes� altes�quedarien�envaïts�per� la�massa al

cap de pocs anys. En aquest sentit, perquè el turisme pogués continuar essent

un símbol�de�distinció�social, o més ben dit, també cultural, molts viatgers

havien d'arribar a destinacions�cada�vegada�més�allunyades�i�inaccessibles:

en definitiva, el turisme, com moltes altres activitats, es dirigia cada vegada

més a la globalització.

Activitat

Què en penseu, d'aquest mimetisme en les pràctiques de lleure? Us deixeu influir pels
comentaris que us fan altres persones sobre les destinacions a les quals han viatjat? O
potser us estimeu més cercar informació a la Xarxa o en guies específiques?

Això va comportar una extensió�del�turisme�de�masses�a�escala�internaci-

onal, sovint reproduint les formes i els hàbits dels països d'origen. Amb rela-

ció als turismes genèrics, moltes vegades s'ha parlat d'una colonització�cultu-

ral�o�una�aculturació a les destinacions associada amb el desenvolupament

d'aquestes destinacions, i encara que no sempre ha estat així, aquesta crítica és

potser una de les principals que es poden fer a aquestes tipologies, que d'altra

Suïssa

De fet, un dels únics supervi-
vents del desastre de la Sego-
na Guerra Mundial havia es-
tat Suïssa, un país neutral en
el conflicte i que havia estat
una de les destinacions per an-
tonomàsia del turisme prefor-
dista. Llavors es pensava que
Suïssa continuaria essent la
destinació turística principal a
Europa.

Lectura recomanada

Una lectura molt recomana-
ble respecte a aquesta "inva-
sió" dels turistes als santuaris
de l'estiueig burgès durant els
anys cinquanta a Espanya és
l'obra següent sobre la Cos-
ta Brava: Manuel�Costa-Pau
(1966). Turistes, sirenes i gent
del país. Barcelona: Ariel.

Lectura recomanada

Pel que fa a l'efecte del mi-
metisme en les pràctiques
de lleure i la importància de
l'element cultural en el pro-
grés turístic, una bona re-
ferència és la següent: James
Buzard (1993). The Beaten
track: European tourism, litera-
ture, and the ways to culture,
1800-1918. Oxford: Claren-
don Press.

http://www.myswitzerland.com/es/inicio.html
http://es.costabrava.org
http://es.costabrava.org
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banda han estat l'única possibilitat de desenvolupament de molts països i mol-

tes regions. De fet, sovint, com en el cas d'Espanya, els turismes genèrics com

el de sol i platja van tenir una predisposició�social�molt�positiva, ja que pre-

cisament la població local estava àvida de l'arribada d'una cultura més desen-

volupada, oberta i lliure.

Encara que sovint el turisme de masses basat en els mercats de turisme genèric ha facilitat el
desenvolupament econòmic en moltes destinacions, a vegades ha arribat acompanyat d'un procés de
colonització cultural o fins i tot d'una aculturació en aquestes destinacions.

En termes generals, les tipologies genèriques associades al turisme de

masses han estat influïdes estretament per la denominada cultura�de

masses, aquella cultura en què se suposa que tot ciutadà ha de tenir les

mateixes possibilitats d'accés al lleure i al turisme.

Això ha estat un gran avenç a causa de la democratització del fenomen, però

alhora ha comportat la pràctica o la desaparició total de determinades mani-

festacions minoritàries o de cultures i d'expressions locals que s'escapaven del

circuit majoritari, o simplement no l'interessaven. En general, la visió cultural

del turisme genèric de caràcter massiu ha estat estretament associada amb la

resta d'elements de l'entorn i ha experimentat una transformació important

durant les últimes dècades.
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Gairebé cap de les manifestacions de la societat actual no s'escapa al consum massiu.

Activitat

Reflexioneu sobre la massificació de la cultura i en general del consum cultural i de lleure.
Us sembla que és un avenç? O preferiu un consum més exclusiu o específic?

1.2. Elements socials i demogràfics

Com hem dit, si els elements culturals van ser importants en la història del

turisme, en la gènesi i l'evolució dels turismes genèrics des de la segona meitat

del segle XX, els elements socials han estat més importants que mai.

Després del final de la guerra i especialment a causa de la participació i el

sacrifici de milions de persones en aquesta guerra, les democràcies occidentals

van donar respostes a un seguit de reivindicacions�socials que es portaven

a terme des de feia dècades. En tot cas, és important esmentar que tant als

Estats Units com a Europa s'estén durant aquests anys (especialment a partir

dels anys cinquanta) el reconeixement�de�les�vacances�pagades i en general

un conjunt�ampli�de�millores�laborals que van fer possible la popularització

i massificació del lleure en general i òbviament també de l'activitat turística.

En aquestes millores també hi va tenir molta influència la concepció de les

noves democràcies amb relació al treballador, la força�dels�sindicats com a

agent fonamental en la negociació�laboral, i també especialment l'augment

espectacular�de�la�productivitat a la majoria dels països occidentals, que per-

met escurçar molt el calendari laboral i tenir períodes nous de vacances, no

solament a l'estiu sinó també en altres èpoques de l'any, com per Nadal.

Nota

Òbviament, en la consecució
de millores laborals també hi
va tenir a veure la confronta-
ció política de l'anomenat món
lliure amb el nou bloc soviètic,
però aquest element és més
polític que social (encara que
és obvi que la política acaba lli-
gada estretament a les formes
socials).
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La reivindicació i la consecució durant les últimes dècades de millores laborals, entre les quals hi ha les
vacances pagades, ha estat clau per a entendre la popularització del lleure i el turisme de masses.

En aquest punt, és ineludible parlar del fenomen demogràfic que també en

aquest moment seria determinant: l'anomenat baby�boom�o�explosió�de�la

natalitat que va seguir la postguerra en bona part del món industrialitzat i

que s'associa amb la tornada a casa de bona part dels joves que havien estat

mobilitzats en la contesa. L'augment sobtat de�la�taxa�de�natalitat va produir

un creixement ràpid de la població, i també una disminució de la taxa de mor-

talitat pel rejoveniment de l'estructura per edats de la població. En definitiva,

una gran massa de població que engrossia les files del proletariat occidental i

que, durant les dècades següents, compondria el gran contingent de treballa-

dors i, d'aquesta manera, del turisme de masses, característicament popular.

Reflexió

Com considereu que poden
canviar les polítiques socials en
les empreses en un futur? Qui-
na incidència us sembla que
tindrà en el fet de fer vacances
d'una determinada manera?
Finalment, quin impacte pot
tenir això en els mercats turís-
tics?

Mentrestant, el progrés econòmic es traduïa en una transformació important

de les estructures productives, i donava pas a una etapa nova en la industrialit-

zació i al començament de l'anomenat procés de terciarització o extensió del sector

serveis. En aquest context, el sector agrari també experimentava una transfor-

mació espectacular, que en va multiplicar la productivitat i el va relegar a un

pes marginal dins de l'economia. Finalment, aquest fet es traslladava a l'àmbit

social mitjançant les grans�transformacions�que�es�produirien�en�l'espai�ru-

ral�i�urbà durant la segona meitat del segle XX. En l'espai�rural, l'emigració

de bona part de la seva població per a mirar de trobar metes noves a la ciu-

tat va produir una despoblació progressiva i una crisi social i econòmica que

s'estendria fins als nostres dies.

Reflexió

Quina és la vostra relació amb
el món rural? Hi heu viscut o
hi viviu ara? Potser hi heu esti-
uejat alguna vegada? Conside-
reu que hi ha diferències entre
la vostra manera d'interpretar
el món rural i la de la genera-
ció dels vostres avis?
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L'estil de vida urbà és l'estil de vida per excel·lència de les societats avançades.

Per a la ciutat, les transformacions de tota mena que es produïen també

van comportar canvis importants. A Occident, l'estil�de�vida�urbà va

ser des d'aquest moment l'estil�de�vida�per�excel·lència, que va relegar

definitivament el rural.

Espai multifuncional

En un món urbà, l'espai rural
va ser, a vegades, desatès o
maltractat, i amb el pas del
temps es va transformar en un
espai multifuncional on tenien
cabuda tots els residus que re-
butjava la societat urbana, sien
centrals energètiques, aboca-
dors o zones industrials, o on
s'explotava el territori de ma-
nera extensiva per a obtenir
matèries primeres o mitjançant
la residencialització de l'espai.

Si la ciutat del segle XIX ja era la ciutat de la industrialització, la del segle XX

ho continuarà essent, si bé serà cada vegada més una ciutat dels serveis. Amb

tot, el distanciament progressiu de la natura, l'artificialitat, la pol·lució, la des-

personalització o el ritme excessiu de la vida urbana van fer més palpable la

necessitat d'un respir, d'un descans d'aquesta mena de vida. Així, el turisme de

la segona meitat del segle XX es va convertir, la majoria de vegades, en una fu-

gida�de�la�ciutat, durant un curt període, o bé per a anar als pobles on havien

nascut molts dels seus ciutadans o bé per a anar a les platges o les muntanyes

del seu país.

1.3. Elements econòmics

Exemple

El tipus de vida urbà donaria
peu a l'augment espectacu-
lar del turisme domèstic en
molts països, un exemple pa-
radigmàtic dels quals és els Es-
tats Units.

Entre els elements que tractem aquí, els econòmics segurament tenen una re-

llevància especial per diferents motius. Els turismes genèrics s'han desenvolu-

pat en un context�de�creixement�econòmic�sense�precedents en la història,

motivat per diferents raons, que s'ha anomenat l'edat�d'or�del�capitalisme.

Un període en què les taxes de creixement econòmic van experimentar una

acceleració que no s'havia vist mai.

En aquest moment històric es va poder conjugar per primera vegada un siste-

ma�de�producció�fordista amb una demanda�massiva, la qual cosa va donar

pas a un vertader sistema econòmic basat en el fet de ser massiu, en la gran es-

Lectura recomanada

Una bona lectura sobre això
és la següent:
Eric�J.�Hobsbawm (1994).
Age of Extremes: The Short
Twentieth Century 1914-1991.
Londres: Abacus.
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cala. Durant aquesta època, el progrés tecnològic, l'augment del capital i de la

mà d'obra, i les millores qualitatives associades a les millores�de�productivitat

va provocar un creixement�econòmic�espectacular. Des del punt de vista del

treball, la població activa va créixer de manera notable, impulsada, a més, per

la feminització del treball, mentre paral·lelament augmentava la formació de

tots els treballadors. La dotació de capital del sistema també va créixer de ma-

nera considerable, i van ser especialment importants unes condicions d'oferta

òptimes, amb unes matèries�primeres assequibles i a uns preus encara mode-

rats. Alhora, el canvi�estructural també va ser molt important, i en l'economia

van agafar pes sectors�econòmics�nous�més�dinàmics, amb més�capacitat

d'arrossegament, en què s'aprofitaven més bé les economies�d'escala.

Cap a la meitat del segle XX es van poder conjugar per primera vegada una producció i un consum massius.

L'edat d'or del capitalisme

Generalment, s'entén per edat
d'or del capitalisme el perío-
de que hi ha entre el 1945 i el
1973, si bé les conseqüències
que va tenir encara es fan sen-
tir en molts àmbits i continuen
definint moltes de les relacions
i estructures econòmiques del
present, entre les quals hi ha el
turisme.

L'adopció de polítiques econòmiques noves també va ser determinant, espe-

cialment mitjançant l'extensió de l'estat�del�benestar, a partir del qual l'estat

proveeix de determinats serveis o garanties socials tots els ciutadans, o les polí-

tiques�de�demanda�de�caràcter�keynesià, polítiques econòmiques que mira-

ven de fer front a les crisis cícliques amb polítiques d'estabilització basades en

un estímul de la demanda fonamentat en l'acció de l'estat. En aquest context,

els governs es responsabilitzaven de garantir l'ocupació�plena�mantenint�el

creixement�econòmic. Durant aquest període la�despesa�pública�es�va�enfi-

lar, i per culpa d'això també va acabar creixent el deute�públic.

Keynes

John Maynard Keynes és con-
siderat el pare de la teoria
econòmica contemporània.
Les seves idees respecte al sis-
tema econòmic implicaven,
entre altres aspectes, l'ús de
polítiques públiques (fiscals i
monetàries) per a contrarestar
les crisis relacionades amb la
caiguda de la demanda priva-
da.

Lectura recomanada

John�Maynard�Keynes
(2004). Teoría general de la
ocupación, el interés y el dinero.
Barcelona: RBA.
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Esquema

Creixement econòmic i demanda turística

Font: Organització Mundial del Turisme

També va ser determinant l'obertura�de�les�economies�al�comerç�interna-

cional,�i�els�processos�d'integració�econòmica, dels quals és paradigmàtica

la creació de la Comunitat�Econòmica�Europea (CEE). L'augment de les ex-

portacions�va�ser�enorme i el món va començar, així, una tendència�a�la

globalització�econòmica, que com avui sabem es va consolidar a finals de

segle. Mentrestant, la�inflació es va contenir durant unes quantes dècades,

si bé a causa de les característiques pròpies d'aquest model econòmic, centrat

en l'ocupació plena, la tendència de creixement dels preus va ser cada vegada

més gran.

També és important tenir en compte que el sistema era sòlid gràcies al sistema

de�tipus�de�canvi�fixos establert després de la guerra a Bretton�Woods (New

Hampshire, Estats Units). Aquest sistema consistia en una unitat monetària

de referència, el dòlar, a partir de la qual la resta de monedes fixaven els seus

tipus de canvi i que servia de reserva per als seus bancs centrals. La solidesa

del sistema de tipus de canvi va ser decisiva per al desenvolupament turístic

i va ser especialment important a partir del moment en què l'arribada de tu-

ristes va començar a ser significativa en moltes destinacions per a equilibrar-

ne la balança�exterior amb l'arribada de divises�d'altres�països. Les divises

eres indispensables, a més, per a finançar la importació d'altres béns. Alhora,

el desenvolupament d'activitats noves de lleure va comportar una font nova

d'ingressos gràcies a la generació de recursos per a l'estat en forma d'impostos.

A més, el desenvolupament turístic no solament va implicar un increment

del consum en general (via activitat, ocupació, efecte multiplicador), sinó que

també va influir en la transformació de la seva estructura (els hàbits de con-

sum, el descens de la despesa en productes alimentaris i l'augment del consum

d'altres béns i serveis).

Lectura recomanada

Carmelo�Pellejero (dir.)
(1999). Historia de la eco-
nomía del turismo en España.
Madrid: Civitas.

Exemple

El cas d'Espanya a partir dels
anys cinquanta és paradigmà-
tic amb relació a això. A par-
tir de la instauració del Pla
d'estabilització, el 1959, es
facilita l'entrada de divises al
país, especialment de les pro-
cedents dels ingressos turístics,
i aquestes divises faciliten la
importació de maquinària i al-
tres béns d'equip indispensa-
bles per al desenvolupament
del país (Pellejero, 1999).
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En general, les millores econòmiques i l'impuls de les polítiques que hi estaven

associades repercutien en un augment de la renda, la qual cosa, a més, anava

acompanyada d'una millora en la distribució d'aquesta renda, fet que va deri-

var en un augment�de�la�renda�per�capita. Aquest augment de la renda es

va traduir en un augment�de�la�capacitat�de�consum, la qual cosa va donar

lloc a l'aparició del consum�de�masses. Bàsicament, el consum de masses era

la traducció, des de la perspectiva de la demanda, de les transformacions que

s'operaven en l'oferta. Sense un consum massiu, en la segona meitat del segle

XX, el gran creixement econòmic en general i el turístic en particular haurien

estat impossibles.

Comparativa del
creixement econòmic en
diferents zones del món

L'estímul�a�la�demanda afavoria el creixement�de�l'oferta�i�la�compe-

titivitat, i si hi havia equilibri en aquests dos components, els preus es

podien mantenir estables. L'augment de la demanda afavoria també la

possibilitat de generar economies d'escala noves. Es produïa, així, un

procés�cíclic�de�retroalimentació que se situava en la base�del�creixe-

ment�accelerat�de�les�economies�occidentals.

Dos mètodes d'estudi

Avui dia els mètodes principals que es fan servir per a estudiar la incidència econòmica
del turisme són aquests:

1)�Balança�turística�de�pagaments: ofereix una mesura de tots els intercanvis (compte
corrent i compte capital) que fa un país durant un any amb finalitats turístiques.

2)�Compte�satèl·lit�del�turisme: segons l'Institut d'Estudis Turístics, el compte satèl·lit
del turisme d'Espanya es pot descriure com un seguit de comptes i taules, basat en els
principis metodològics de la comptabilitat estatal, que presenta els diversos paràmetres
econòmics (oferta i demanda) del turisme de manera interrelacionada per a una data
de referència concreta. Aquests comptes faciliten informació sobre els efectes directes i
indirectes del turisme en l'economia. Adjuntem en aquest sentit un fullet de la comunitat
de Madrid en què s'exemplifica el que comentem.

1.4. Elements polítics i legals

Encara que ja hem esmentat algunes de les polítiques principals que van influir

en el desenvolupament dels turismes genèrics o de masses durant el segle XX,

com les polítiques�econòmiques, especialment les d'estímul a la demanda, o

les lleis�de�protecció�social, cal esmentar també la importància que tenen per

al desenvolupament del turisme en aquest període els progressos amb relació

a l'entorn polític i legal en general.

A partir dels anys cinquanta, a Europa es recupera el moviment de persones

pel continent, si bé en unes circumstàncies polítiques excepcionals; efectiva-

ment, bona part de l'Europa de l'Est forma part del bloc soviètic o països de

l'òrbita política de la Unió Soviètica, i aviat s'aixecarà el teló�d'acer, que divi-

dirà les dues Europes fins a finals de la dècada dels vuitanta. No obstant això,

Reflexió

Abans es parlava del consum
de masses des d'una perspec-
tiva cultural; ara se'n parla des
d'un punt de vista econòmic.
Sembla que el consum massiu
ha propiciat la fase més gran
de creixement econòmic de la
història. Com considereu que
evolucionarà aquest fet en el
futur? Quina mena de consum
considereu que pot ser més
important?

http://www.iet.tourspain.es/paginas/BalanzaPagos.aspx?periodo=anual&serie=no&seleccion=variables&idioma=es-ES&option=otr&option2=BP
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t35/p011&file=inebase&L=0
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a l'Europa occidental s'esdevé un fenomen d'integració econòmica que amb el

pas del temps donarà lloc a una unió política d'estats, la creació de la CEE, que

serà decisiva per a fer possible el creixement del turisme en aquesta època.

A fi d'evitar que es reproduïssin els conflictes entre els estats europeus en la

seva lluita per obtenir matèries primeres, especialment carbó i acer, es va cre-

ar ben aviat, el 1951, la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer (CECA). La

funció que tenia era crear un mercat comú d'aquests productes suprimint les

barreres aranzelàries i les subvencions als productes estatals, a fi d'assegurar la

competència lliure en aquests sectors, la qual cosa va beneficiar el consumidor

en una rebaixa dels preus. De l'experiència positiva de la CECA van néixer dues

comunitats més, la Comunitat Europea d'Energia Atòmica (Euratom), relacio-

nada amb un altre element estratègic clau, l'energia atòmica, i especialment

la CEE, a partir del Tractat de Roma, el 1957. La CEE establia un mercat i uns

aranzels externs comuns, i també polítiques conjuntes per a l'agricultura, el

moviment de la mà d'obra o els transports. La CEE es va transformar en la

Unió�Europea a partir del Tractat de Maastricht, el 1992, els tres pilars de la

qual es corresponien amb:

1) Les polítiques tradicionals de la CEE, la CECA i l'Euratom

2) La política de seguretat exterior comuna i política

3) La cooperació judicial i policial

El Tractat de Roma va permetre crear la Comunitat Econòmica Europea, el procés d'integració més
important al continent des de feia segles i que, a diferència del passat, partia d'una motivació pacífica.

Hi va haver altres organismes que també van impulsar els processos

d'integració en altres llocs del món, però no n'hi va haver cap que tingués l'èxit

que ha tingut la Unió Europea. Tot i que qüestionada (potser de manera errò-

nia) avui dia, el seu paper ha estat, i encara ho és, fonamental per a entendre

el creixement econòmic de bona part d'Europa, i gràcies a això, el creixement

també de l'extensió de sectors i activitats com els de l'àmbit turístic.

http://europa.eu/


© FUOC • PID_00156055 19 L'estructura del turisme genèric

En aquest sentit, des d'un punt de vista legal i polític, la incidència dels

processos d'integració ha estat decisiva en el moviment�lliure�de�per-

sones,�indispensable�perquè�s'hagi�desenvolupat�una�activitat�com

la�turística. Així, es van eliminar�molts�dels�requisits�legals que, des-

prés de la guerra, feien�difícil�de�viatjar pel continent, i de l'experiència

positiva d'aquest impuls legal es va exportar aquesta iniciativa a moltes

altres parts del món.

En tot cas, s'ha de tenir en compte que sobre els mercats de turisme genèric no

solament actuen les forces de mercat i les estratègies empresarials sinó també

les polítiques�actives�de�les�diverses�administracions amb competències en

temes turístics i relatius al turisme. En aquest moment, es va desenvolupar la

política turística com a política sectorial nova, que havia d'acomplir les fun-

cions adscrites a diferents àmbits d'intervenció, tant la coordinació, planifica-

ció, regulació, promoció i foment del sector com la gestió directa d'una part

de l'oferta turística (o a vegades tota).

En aquest marc d'integració i de moviment lliure de persones, la visió�polí-

tica�i�legal des de les administracions cap a l'activitat turística va ser, en ge-

neral, de caràcter�liberal, bastant permissiva pel que fa al seu creixement, ja

que molts estats eren conscients dels efectes benèfics que tenia amb relació a

l'aportament de divises i l'equilibri de les balances exteriors. En aquest sentit,

l'actuació política es va limitar en molts casos a fomentar i a promocionar

l'activitat, i en general es va entendre com a positiva una autoregulació del

sector que, encara que en termes de creixement va ser molt positiva per a molts

països, va acabar tenint resultats negatius en altres àmbits, especialment pel

sobrecreixement i la saturació de moltes destinacions.

La carta verda

La carta verda és una
targeta internacional
d'assegurança que certifica
que l'automobilista està asse-
gurat davant dels accidents
que causi a tercers en un país
estranger, sempre d'acord
amb la legislació que amb rela-
ció a això hi hagi a cada desti-
nació.

Reflexió

Què en penseu, de la Unió Eu-
ropea? Quin paper considereu
que poden tenir les seves polí-
tiques amb relació al desenvo-
lupament de l'activitat turística
al continent europeu?

Així i tot, s'ha de tenir en compte que aquests mercats estan influïts per la�nor-

mativa�i�l'actuació�legal�sobre�això i, de fet, el dret afecta de manera diferent

l'activitat turística, sia mitjançant el dret polític, que estableix les competèn-

cies turístiques per a l'Administració, el dret laboral, que concerneix l'actuació

dels treballadors en aquest sector, el dret civil, que regula els contractes de

prestació de serveis, el dret administratiu i mercantil, que afecta la constitució

i el funcionament d'empreses i activitats turístiques, o el dret fiscal, que esta-

bleix normes sobre impostos i taxes que afecten les empreses i les persones

que intervenen en el sector. A més, en el desenvolupament del sector turístic

hi continuen influint un seguit de controls (monetaris, fiscals, sanitaris i es-

pecialment de seguretat) que afecten d'una manera important el moviment

dels viatgers.

OMT i IATA

Cal indicar també que durant
aquesta època apareixen les
grans organitzacions interna-
cionals que agrupen el sector
turístic i les seves activitats,
tant l'Organització Mundial del
Turisme�(OMT) com la Inter-
national Air Transport Associa-
tion (IATA), associació interna-
cional que vetlla pel funciona-
ment del sector del transport
aeri.

http://www.unwto.org/
http://www.unwto.org/
http://www.iata.org/
http://www.iata.org/
http://www.iata.org/
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1.5. Elements tecnològics

Hem vist que elements com el cultural, el social o l'econòmic han estat, i en-

cara ho són, decisius en el desenvolupament dels turismes genèrics, però tan

rellevant com aquells, o més, ha estat la incidència dels elements tecnològics,

començant pels que estan relacionats amb el transport, i també la dels que

han revolucionat el món de la intermediació turística i de l'oferta mateixa.

Començant pel transport, és imprescindible parlar de la revolució que va com-

portar tant la motorització definitiva de la població dels països desenvolupats

com la revolució�en�el�món�de�l'aviació�comercial, el factor més important

de la qual va ser la irrupció�del�vol�xàrter. En aquest sentit, la innovació

principal va arribar de la mà d'un aparell nou, el Jumbo o Boeing�747, l'avió

comercial transoceànic més segur del món, que es va començar a fabricar a un

cost més baix que el de tots els seus antecessors. La irrupció d'aquest avió va

facilitar una reducció dràstica dels costos de transport i, en conseqüència, va

obrir la porta perquè els operadors turístics integressin els serveis turístics en

un sol paquet, el "tot inclòs". Hi havia, així, un autèntic lideratge (o a vegades

una posició autoritària) pel que fa a la creació�i la integració�de�cadenes�de

valor�vertebrades�per�aquestes�organitzacions. Finalment, l'aparició del "tot

inclòs" va influir en el desenvolupament de destinacions que, per la seva situ-

ació geogràfica, abans no podien tenir sortida.

L'aparició del Jumbo va ser determinant per al desenvolupament del xàrter i a partir d'aquí per a la creació
del paquet turístic i el progrés de determinades destinacions.

Respecte a la motorització, va comportar la popularització�definitiva

de�l'automòbil en la majoria dels països desenvolupats, i va culminar

així l'evolució que hi havia hagut a començaments de segle, de manera

que va influir definitivament en les maneres de fer turisme (fins i tot

va donar nom al mateix automòbil), que es consolida pel que fa a una

activitat molt més dinàmica, lliure, en què les destinacions més inac-

cessibles ja es poden visitar.
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De fet, a molts països d'Europa va començar amb la popularització�de�la�mo-

tocicleta, que va permetre desplaçaments curts de caps de setmana a destina-

cions properes a les grans urbs, i es va consolidar definitivament amb l'aparició

d'utilitaris produïts a gran escala (com l'anomenat escarabat), que van arribar

a la majoria de la població i van permetre el desplaçament a les destinacions

noves del litoral o a les tradicionals del camp.

Els utilitaris van ser els responsables principals de la popularització del turisme entre les classes socials
proletàries d'Europa i els Estats Units.

Pel que fa a l'aviació, aquests anys van presenciar també el desenvolupament

de tecnologies noves de propulsió dels avions, que es van transformar per a

fer-los més ràpids i potents, i millorar-ne així, a més, la seguretat i el confort.

Al cap d'unes dècades, l'aviació va començar un creixement realment espec-

tacular, primer als Estats Units i després a Europa i altres llocs del globus. Grà-

cies a aquest creixement, es va desenvolupar definitivament l'aviació comer-

cial, tant a partir de les companyies regulars o de bandera com del fenomen

nou del xàrter. Aquests vols�per�demanda, especialment atractius pels preus

baixos que tenien, van facilitar l'accés a l'aviació a capes socials que altrament

no haurien pogut anar amb avió a destinacions llunyanes.

El paper del xàrter va ser, a més, fonamental per al desenvolupament de

la intermediació�turística de l'època, i especialment per al creixement

dels grans�operadors�turístics, ja que, com que eren per demanda, els

vols xàrter van facilitar l'associació del transport amb l'estada a la des-

tinació i, així, la creació del paquet�turístic.

Lectura recomanada

Pel que fa a l'impacte dels vols xàrter en el turisme espanyol de l'edat daurada dels seixanta
i començaments dels setanta, una bona referència és aquesta:

José�M.�Iribas;�Mario�Gaviria (1974). España a go-go: turismo charter y neocolonialismo del
espacio. Madrid: Turner.

Reflexió

Quin paper us sembla que té
avui dia la motocicleta en el
món del turisme? Encara és
important per a determinats
desplaçaments turístics?
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És important d'afegir a això que el desenvolupament d'aquests mitjans nous

de transport també va ser decisiu en el desplaçament dels mitjans que fins

llavors havien estat preponderants en el desplaçament turístic. El ferrocarril i

la navegació�marítima tindran a partir dels anys cinquanta una crisi�impor-

tant, de la qual no es refaran fins a la irrupció d'un paradigma nou a finals

del segle XX.

D'altra banda, ja hem comentat que la revolució�tecnològica també s'estendrà

al món de la intermediació i l'oferta� d'allotjament. En la intermediació,

gràcies a la popularització de mitjans�de�comunicació com el telèfon o el

fax, que facilitaran la feina de gestió vinculada a aquesta tasca de media-

ció, i especialment gràcies a la revolució� en� els� sistemes� de� reserva. En

l'oferta d'allotjament, per l'aparició de serveis i comoditats nous als allotja-

ments turístics, i també de tècniques�noves�de�construcció�i�d'equip, que

n'afavoreixen l'extensió a les destinacions. En general, aquests avenços estan

associats al creixement important de l'empresa turística durant aquests anys,

gràcies a fenòmens com el paquet�turístic, que va crear el que algunes perso-

nes han anomenat època del gigantisme en el món empresarial turístic, és a

dir, grans�companyies�internacionals que gràcies al desenvolupament en la

gestió i als grans avenços tecnològics controlen�tot�el�procés�de�producció

turística.

1.6. Elements mediambientals

Finalment, pel que fa als elements mediambientals, s'ha d'assenyalar que, amb

relació als turismes genèrics que es van desenvolupar especialment en el con-

text del turisme de masses, els agents que intervenien en l'àmbit turístic no

han tingut gaire en compte l'element�mediambiental, encara que la incidèn-

cia que ha tingut sobre aquests elements ha estat decisiva i la mateixa trans-

formació del sector aquests últims anys ha estat relacionada estretament amb

una consciència més gran sobre això.

En aquest sentit, el gran creixement del turisme de sol i platja o del turisme

blanc o d'esquí es va produir partint d'una explotació�intensa�dels�recursos

naturals que fonamentaven l'atractiu de les destinacions en què es desenvo-

lupaven. Generalment, es parla de la destrucció�del�paisatge com un dels ele-

ments més visibles en aquest sentit: el recurs principal en què es basa l'atractiu

de la destinació, destruït o molt afectat pel desenvolupament de la infraestruc-

tura turística. També s'ha parlat, però, de la contaminació de l'aigua, de les

muntanyes o de l'excés de residus.
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En general, una demanda i una oferta de caire massiu i poc regulada per

les administracions ha donat peu a desbordar la capacitat�de�càrrega

de�moltes�destinacions i a fer que, a mitjà o llarg termini, aquestes

destinacions entrin en crisi i hagin de reestructurar la seva oferta si no

es volen condemnar a l'estancament o la decadència.

Precisament fruit d'aquest desenvolupament incontrolat, hi va haver determi-

nades institucions que van començar un procés de reflexió que tendia a con-

siderar l'element mediambiental fonamental per a tenir un creixement�soste-

nible a mitjà i llarg termini.

Els elements mediambientals no van ser gaire considerats durant les primeres etapes de desenvolupament de l'activitat turística.

Club de Roma

En aquest sentit, potser un dels moments més importants va ser quan el 1968 es va crear
l'associació Club�de�Roma. El Club es va constituir a Roma a partir de la reunió d'un grup
important de científics, de polítics i d'empresaris d'arreu del món, l'objectiu dels quals
era debatre sobre els canvis que hi havia al planeta a conseqüència de l'acció de l'home.
Les seves conclusions van ser decisives a l'hora de crear una consciència nova sobre el
desenvolupament econòmic, que segons aquestes conclusions havia de ser sostenible si
no es volien destruir els recursos del planeta.

Lectura recomanada

La referència principal amb relació a això és l'informe que va elaborar el Club de Roma
el 1972, poc abans d'esclatar la primera crisi del petroli. Respecte a aquesta qüestió, és
interessant de veure una reflexió sobre el que ha passat durant les últimes dècades:

Dennis�H.�Meadows (2006) Los límites del crecimiento: 30 años después. Barcelona: Círculo
de Lectores / Galaxia Gutenberg.

Tot i que, òbviament, el missatge estava adreçat a totes les accions humanes,

el món del turisme també va reaccionar a aquesta crida, i es van començar a

fer debats importants a molts països a fi de veure cap on podia anar l'activitat

si volia sobreviure en el futur. El despertar�de�la�consciència�ecològica havia

començat als països desenvolupats aquests anys, i com no podia ser altrament

en una activitat centrada en l'ús del territori, el turisme va ser un dels aspectes

principals en aquest debat.

Capacitat de càrrega

S'entén per capacitat de càrre-
ga la capacitat inherent d'una
destinació de resistir un deter-
minat procés de creixement
(generalment poblacional)
sense tenir un impacte negatiu
significatiu.

http://www.clubderoma.net/
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Debat Costa Brava

A Espanya, un bon exemple d'això va ser el Debat�Costa�Brava, fet el 1976, en què
es va discutir el model turístic espanyol, tenint en compte que el turisme no és una
font generadora de beneficis i prou sinó que pot comportar un seguit de problemes que
hipotequin el futur de la destinació, i per tant s'ha de potenciar un desenvolupament
més equilibrat.

En general, el turisme de masses, a moltes parts del món, encara és agressiu

amb el medi ambient i els recursos de les destinacions, però durant els últims

anys s'ha avançat molt. Encara que en molts casos és una qüestió propagandís-

tica i prou, és veritat que hi ha moltes grans empreses turístiques que incor-

poren des de fa anys criteris de sostenibilitat ambiental i que són conscients

de la importància del medi per al seu propi futur.

Reflexió

Com potser heu llegit en algun altre lloc, els països emergents són poc inclinats a complir
determinades restriccions relatives a la protecció del medi ambient perquè diuen que els
països rics tampoc no les compleixen (cosa que és veritat) i perquè entenen que, per a ells,
la prioritat és el desenvolupament econòmic, que els ha d'allunyar de la pobresa. Com
us sembla que es trasllada aquest fet al desenvolupament turístic? És que hi ha un altre
creixement semblant al que hi va haver en les destinacions més tradicionals la segona
meitat del segle XX?

Lectura recomanada

Cambra�de�Comerç�i�Indús-
tria�de�Girona (1979). Debat
Costa Brava: ponències, comu-
nicacions i documents de les
jornades celebrades del 20 de
novembre al 18 de desembre del
1796. Girona: Cambra Oficial
de Comerç i Indústria.

http://www.costabrava100.org/
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2. El turisme de sol i platja

El turisme de sol i platja ha estat, sense cap dubte, el turisme genèric i de mas-

ses per excel·lència. El desenvolupament d'aquest turisme a bona part del món

ha estat fonamental per a l'enlairament i el creixement de moltes economies,

sense anar gaire lluny de l'espanyola. En els apartats següents ens fixarem en

les característiques principals de la seva demanda, com s'ha conformat tradi-

cionalment aquest mercat i quines n'han estat les transformacions principals

durant els últims anys, i també mirarem d'entreveure algunes de les tendèn-

cies de futur.

2.1. Caracterització de la demanda

Amb relació a la demanda, és important de començar destacant que l'origen

d'aquesta demanda és la necessitat de molts ciutadans de descansar durant un

temps curt en una destinació�les�condicions�climàtiques�de�la�qual�siguin

més�benignes�que�les�dels�països�on�viuen. Així es va desenvolupar el turisme

de sol i platja al sud i l'oest dels Estats Units, a la Mediterrània europea o a

moltes altres destinacions internacionals més endavant.

Si bé avui dia aquesta vinculació entre demanda que prové de països freds

i destinacions amb climes càlids no hi és sempre, sí que sabem per aquests

mateixos materials que, des d'una perspectiva cultural, la demanda de sol i

platja va tenir l'origen en el turisme de banys en aigües càlides, aquell turisme

que es desenvolupava lentament durant la primera meitat del segle XX.

Des d'un punt sociocultural, el turista de sol i platja no tenia, i encara

no la té, una motivació específica per a practicar aquesta tipologia, sinó

una motivació�genèrica, anomenada sovint de vacances, basada en el

descans�i�en�el�gaudi�de�les�condicions�climàtiques (els dies�assole-

llats) i�dels�recursos�naturals (bàsicament la�platja) de les destinacions

que visita.

Les dures condicions de feina mantingudes durant bona part del segle XX, amb

gran part de la població treballant a la indústria o en activitats del sector serveis

que tenen associat un component d'estrès considerable, amb jornades laborals

llargues i un ambient allunyat de la natura, feien necessari un descans durant

un temps a fi de recuperar�forces i desconnectar del món laboral.
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Per les condicions climàtiques i geogràfiques que té, Florida és una de les destinacions principals de sol i
platja d'arreu del món.

Precisament pel fet d'estar lligat�amb�el�període�de�vacances�estiuenc, el tu-

risme de sol i platja va�presentar�tradicionalment�un�component�estacional

alt, amb totes les repercussions�que�va�comportar�això pel que fa a concen-

tració de turistes durant uns quants mesos a l'any, feina estacional, saturació

dels serveis comunals i les infraestructures durant aquests dies, i també pel

que fa a problemes que se'n derivaven en la relació amb els agents locals. No

obstant això, amb el pas del temps, els consumidors s'estimen més fraccionar

els�períodes�de�vacances, perquè tenen més capacitat de fer-ho, la qual cosa

ha comportat una disminució�de�l'estacionalitat, amb les conseqüències que

té això sobre el grau�d'ocupació dels establiments i sobre l'ajust de costos i,

per tant, de preus.

Lectura recomanada

L'estacionalitat del turisme de sol i platja és motiu d'estudi des de fa dècades. Un exem-
ple per al cas espanyol és aquest de la dècada dels anys seixanta, en plena explosió del
fenomen al país:

Mercedes�Blass;�Jorge�Casamayor (1968). La estacionalidad en el turismo y sus posibles
correctivos. Madrid: Instituto de Estudios Turísticos.

Des d'una perspectiva socioeconòmica, el gran contingent de la deman-

da de turisme de sol i platja el constitueix la classe�treballadora�dels

països� emissors, generalment treballadors amb un nivell d'ingressos

mitjà-baix. Això, òbviament, ha tingut una repercussió en la capacitat

de�despesa d'aquesta demanda.

Durant molts anys la demanda de turisme de sol i platja ha estat relacionada

íntimament amb la creació de viatges organitzats amb cadenes�de�valor�ben

integrades a partir de la creació de paquets�turístics en què hi�havia�inclo-

sos�tots�els�serveis. Els paquets turístics proporcionaven al turista la comodi-

tat d'adquirir tots els serveis alhora, a uns preus assequibles, gràcies a la gran

capacitat de negociació dels operadors turístics i a l'escala amb què treballa-

ven, i gràcies també a la seguretat que els oferia el suport d'aquestes compa-

nyies. De fet, el poder dels operadors turístics sobre tots els components de

la cadena de valor pressionava�a�la�baixa�els�preus de tots els elements del

paquet, tant si era del transport com si era d'allò que resultava més perjudicial

per a la destinació, és a dir, els preus de l'allotjament i la restauració. Malgrat

http://www.visitflorida.com/
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que aquesta demanda no es va despreocupar dels elements lligats a la qualitat

dels serveis que li oferien en la destinació, sí que és veritat que donava molta

importància al factor preu, la qual cosa influïa decisivament en les estratègies

de competitivitat i, per tant, en l'estructura mateixa de l'oferta.

D'altra banda, també s'ha de dir que hi va haver moltes destinacions que es van

saber especialitzar�segons�l'origen�de�la�demanda, la qual cosa va facilitar la

gestió dels fluxos turístics a les destinacions. En aquest sentit, el cas d'Espanya

és paradigmàtic pel que fa a la creació de nuclis receptius especialitzats en

mercats específics, com el cas dels alemanys a les Balears o dels britànics al

llevant.

Finalment, per a aquesta demanda, l'element�mediambiental�no�era�gaire

rellevant en les seves decisions, potser perquè quan va començar el seu desen-

volupament, a finals dels anys cinquanta i principis dels seixanta, les prime-

res destinacions de sol i platja no estaven encara massificades i no es percebia

l'impacte que tindria més endavant el creixement que hi va haver. No va ser

fins al cap d'unes dècades que es va desenvolupar una consciència mediambi-

ental nova, i el turisme de sol i platja s'hauria d'adaptar de mica en mica a les

exigències�noves�de�la�demanda. No obstant això, hi ha moltes destinacions

de sol i platja d'alguns països emergents que han començat el desenvolupa-

ment durant les últimes dècades que encara no tenen en compte el prejudici

que causa una demanda excessiva sobre els seus recursos.

Reflexió

És probable que conegueu al-
guna destinació tradicional de
sol i platja. Quina considereu
que ha estat l'evolució del per-
fil dels turistes d'aquesta desti-
nació durant els últims anys?
Ha canviat molt o, al contrari,
encara és molt semblant? Pot
ser que hagi canviat l'origen
d'aquests turistes però que no
ho hagi fet tant el perfil? Refle-
xioneu-hi.

Teoria del cicle de vida de les destinacions

La teoria�del�cicle�de�vida�de�les�destinacions es va dedicar a analitzar aquestes qües-
tions fa anys. L'autor (Butler, 1980) va tenir la virtut de saber interpretar i formular en
un model aplicat al turisme un seguit de teories utilitzades abans en altres terrenys com
la biologia, la sociologia o l'economia de l'empresa. La deducció principal del model és
que les destinacions creixen a partir del creixement de la demanda que hi arriba, i que
aquesta evolució es pot dividir en un seguit d'etapes o de fases, des de la primera explora-
ció dels viatgers pioners fins a la implicació dels agents locals, el desenvolupament de la
demanda a la destinació i la consolidació d'aquesta demanda. El punt clau és el moment
en què un excés de demanda produeix una saturació de la capacitat de càrrega inherent a
la destinació i, per tant, hi ha un deteriorament substancial dels recursos i condicionants
que en van afavorir el creixement. L'avís per als gestors i agents implicats és que s'ha de
rejovenir la destinació amb atractius nous o bé facilitar un creixement sostenible a fi de
no perjudicar o destruir l'atractiu que té.

2.2. Recursos i infraestructures

Amb relació als recursos en què s'ha basat tradicionalment el turisme de sol�i

platja, tan sols fa falta recordar-ne el nom per a entendre de què parlem. Més

amunt hem comentat que, des de la perspectiva cultural, el turisme de masses

per antonomàsia va recollir l'herència del turisme d'abans de la Segona Guerra

Mundial i l'afició de banyar-se a la platja com a principal activitat de lleure.

En aquest sentit, la majoria de destinacions del sud d'Europa i del sud i l'oest

dels Estats Units van ser les primeres de rebre els primers corrents de turistes

a la recerca dels climes�temperats i de les platges�d'aigües�càlides. Es trac-

ta d'una tendència que parteix de l'atracció del viatger pel sol (heliotropia)

Lectura recomanada

Richard�W.�Butler (1980).
"The concept of tourism area
cycle of evolution: implica-
tions for management of re-
sources". Canadian Geograp-
her (vol. 1, núm. 24, pàg. 5-
12).
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i també dels beneficis de la platja des d'un punt de vista terapèutic (talasso-

teràpia). No obstant això, com és lògic, a banda d'aquests recursos, els turis-

tes també es van interessar per una altra�mena�de�recursos, tant paisatgís-

tics com patrimonials. Especialment en el cas europeu, hi havia moltes de

les destinacions de sol i platja que eren originalment enclavaments d'un alt

valor paisatgístic i n'hi havia moltes que, a més, tenien recursos patrimoni-

als interessants. En aquest sentit, és paradigmàtic el cas de moltes poblacions

franceses, italianes i espanyoles.

Els climes i les platges temperats són els atractius principals de les destinacions de sol i platja.

No obstant això, com hem comentat abans, el desenvolupament progres-

siu d'aquesta tipologia turística en moltes destinacions va passar per alt que

aquests recursos eren bàsics per al manteniment de les destinacions mateixes,

i amb el pas del temps el deteriorament�en�va�afectar�l'atractiu. És important

entendre, tot i això, que moltes vegades el que ha estat més agressiu per als

recursos no ha estat el desenvolupament turístic sinó especialment el creixe-

ment�residencial (segones residències turístiques) associat amb l'especulació

urbanística.

Lectura recomanada

Pel que fa al creixement de la segona residència en les destinacions de sol i platja, una
bona referència és la següent:

Salvador�Anton (1990). Turisme i segona residència a la Costa Daurada de Tarragona: Urba-
nització i dinàmica econòmica. Una aproximació. Barcelona: Universitat de Barcelona, De-
partament de Geografia, Història i Filosofia.

Nota

Amb relació als recursos turís-
tics, avui dia es discuteixen fins
i tot els perjudicis que pot cau-
sar el canvi climàtic en algunes
destinacions de sol i platja per
la pujada excessiva de les tem-
peratures o pel desplaçament
del litoral.
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Pel que fa a les infraestructures, també han estat un element situat

en el centre de la problemàtica lligada al creixement d'aquesta tipolo-

gia en moltes destinacions. Les infraestructures principals associades a

aquesta tipologia han estat les mateixes que en principi serveixen per

a proveir d'uns serveis bàsics qualsevol comunitat. Així, podem parlar

de les infraestructures lligades amb la mobilitat dels turistes, com les

infraestructures�viàries; les vinculades amb altres serveis bàsics, com

les infraestructures�elèctriques i les relacionades amb altres�energies;

les lligades�amb�la�provisió�d'aigua, o les que tenen a veure amb la

recollida i el reciclatge�de�residus.

En general, en les primeres fases de creixement del turisme de sol i platja,

tenint en compte la poca�planificació�que�hi�havia�associada, l'activitat es

va servir de les infraestructures que hi havia a cada destinació, en molts casos

insuficients per a sostenir un creixement important de població durant un

temps determinat (estacional). En moltes de les destinacions del litoral en les

quals el turisme de sol i platja va créixer de manera notable en poc temps, les

infraestructures inicials van ser ultrapassades en pocs anys, de manera que hi

va haver situacions�de�saturació�i�congestió d'aquestes estructures. El cas de

la congestió a les carreteres, dels problemes en la provisió d'aigua, d'electricitat

o en la recollida de residus han estat habituals.

La massificació i l'estacionalitat de moltes destinacions de sol i platja provoca nombrosos problemes relacionats amb els residus
i la saturació dels serveis.

Així i tot, també és important d'afegir a això que l'arribada del turisme, encara

que hagi estat inicialment de manera poc controlada i planificada, ha facilitat

l'arribada�a�moltes�destinacions�d'un�seguit�d'infraestructures�que�les�han

modernitzades�des�de�tots�els�punts�de�vista, i les han projectades, doncs, a

una etapa nova en què és possible un creixement més equilibrat i sostenible.

Reflexió

Quin model de creixement
urbà lligat amb el turisme us
sembla que ofereix més avan-
tatges o menys inconvenients:
l'intensiu, que es basa en la
proliferació de gratacels a prop
de la platja però concentrats
en el territori, o l'extensiu, que
es compon de petites edifica-
cions que es distribueixen de
manera dispersa per tot el ter-
ritori? O és que tant l'un com
l'altre tenen efectes positius i
negatius?
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Esquema

Evolució de la demanda turística al món (1950-2005)

Font: Organització Mundial del Turisme

Finalment, amb relació a les tipologies d'edificació associades a aquesta mena

de turisme, en termes generals s'han correspost amb un tipus de construcció

vertical, que es torna a correspondre amb el tipus de creixement que hi ha

hagut a la majoria de les destinacions en què s'ha desenvolupat. Encara que en

una etapa inicial el turisme de sol i platja va reutilitzar bona part de les edifi-

cacions originals que hi havia a les destinacions abans de la irrupció turística,

aquestes edificacions aviat van ser insuficients per a acollir el gran corrent de

turistes que hi arribava cada any. Moltes�de�les�edificacions�tradicionals dels

municipis on creixia el turisme de sol i platja van desaparèixer perquè feien

falta terrenys per a edificar construccions noves, que cada vegada eren més

altes a fi d'aprofitar aquests terrenys.

Lectura recomanada

Respecte a l'hoteleria en destinacions litorals, aquesta lectura us pot fer servei:

Vicente�Monfort (2000). Competitividad y factores críticos de éxito en la "hoteleria de litoral":
Experiencia de los destinos turísticos Benidorm y Peñíscola. Madrid: FITUR.

Els climes i les platges temperats són els atractius principals de les destinacions de sol
i platja.
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El procés especulador, més lligat amb la construcció residencial que no pas

amb el turisme, i en el qual van participar sovint tant el sector privat com els

mateixos consistoris municipals (propietaris originals del terreny), va confor-

mar aquest model d'explotació�intensiva�del�territori, que moltes vegades

va ser el responsable principal de la degradació del recurs paisatgístic, un dels

més rellevants per a entendre l'atractiu original de les destinacions que han

tingut aquesta tipologia. De fet, avui dia hi ha alguns autors que han arribat

a dir que aquest model intensiu és fins i tot més sostenible que altres models

extensius, ja que consumeix menys territori. Això és força cert, però passa per

alt el fet que en el model tradicional d'edificació associat amb sol i platja no

solament s'ha construït intensivament sinó que finalment la urbanització del

territori ha acabat essent extensiva i que, a més, ha implicat un gran creixe-

ment d'altres infraestructures consumidores de territori, precisament les que

hem esmentat abans i especialment les vinculades amb el transport (accessos

per carretera).

2.3. Implicacions de la intermediació

Les implicacions de la intermediació amb relació a aquesta tipologia han estat

molt importants, ja que, de fet, el desenvolupament que ha tingut s'ha asso-

ciat tradicionalment amb l'aplicació massiva de l'anomenat viatge�combinat

(inclusive tour), la consolidació definitiva d'un paquet�turístic en què hi�havia

inclosos�tots�els�serveis�turístics�que�componen�el�producte.

En general, entorn del desenvolupament històric de l'empresa d'intermediació

també s'ha parlat de dues etapes: una en què la propietat d'aquestes empreses

era bàsicament individual o amb una estructura de propietat�familiar, amb

una responsabilitat limitada, i una altra en què la majoria d'aquestes empreses

es van transformar en societats�anònimes. Va ser precisament a�partir�del

gran�desenvolupament�de�la�demanda�turística�de�sol�i�platja que tant als

Estats Units com al continent europeu es va assistir a un desenvolupament

accelerat�d'aquesta�segona�etapa.

En general, primer hi va haver un creixement de manera zonal o per regions,

i paral·lelament es va créixer en la capacitat de finançament. Al principi la

competència va afavorir el client, però finalment, amb expansions de mercat i

absorcions, van sortir multinacionals de gran dimensió. Hi ha qui n'ha parlat

com d'un gigantisme que va perjudicar el client per la posició monopolista

d'alguna d'aquestes empreses però també les va afectar a elles mateixes, ja que

ben sovint la dimensió de l'empresa va ultrapassar la capacitat d'operativitat

dels seus gestors i es van dificultar també les facilitats en la captació de fons.

Viatge combinat

El fenomen del viatge com-
binat és, doncs, un fenomen
d'integració vertical que té la
finalitat, independentment del
preu més baix que s'ofereix al
consumidor, de tenir un con-
trol financer únic de totes les
activitats, aprofitant les econo-
mies d'escala que facilita un
mercat turístic que es va uni-
ficant devers els estrats de de-
manda amb una capacitat de
despesa mitjana o mitjana bai-
xa.



© FUOC • PID_00156055 32 L'estructura del turisme genèric

Aquest problema va tenir una gran importància ja que el gigantisme de les

empreses turístiques necessitava també fonts de finançament "gegants", que

tan sols podien oferir grans�grups�bancaris�o�d'inversió, que moltes vega-

des es van acabar apoderant d'aquestes empreses i van acabar distorsionant

l'activitat. Així, amb el pas del temps es va arribar a una situació en què els

grans grups d'empreses turístics movien el mercat a una velocitat molt alta en

el sentit de canvis de propietaris continus i ràpids, percentatges, interessos, etc.

El turisme de masses que comença durant els anys cinquanta i explota defi-

nitivament durant els seixanta té la característica fonamental que un percen-

tatge alt del seu rendiment és a les mans de grans empreses transnacionals,

controlades moltes vegades per grups bancaris. Els grans capitals dominen,

controlen i determinen tots els aspectes relacionats amb l'activitat turística: la

propaganda, els llocs de preferència turística, els mitjans per a arribar a aquests

llocs i finalment els hotels, la restauració i fins i tot l'animació nocturna.

En molts casos la destinació�dels� turistes�de�sol� i�platja� té�serioses

dificultats�per�a�captar�una�petita�part�del�rendiment�econòmic�que

genera�aquesta�activitat.

Reflexió

Quin paper us sembla que tin-
dran els grans grups empresa-
rials en el futur dels mercats de
turisme genèric?

Altres vegades, el control de les grans empreses d'intermediació ha estat tan

alt que ha provocat friccions importants amb els agents locals (hotels, altres

empreses) de la destinació. Els grans�operadors�turístics, que tenen el suport

de grups financers potents i són propietaris de companyies aèries i també de

les agències detallistes, van ser durant molts anys els amos i senyors del sec-

tor de sol i platja, de manera que van concentrar bona part del negoci i van

imposar les seves estratègies a l'oferta local amb l'amenaça de retirar una part

d'una demanda que en principi havia de continuar arribant a la destinació. I és

que a�davant�hi�tenien�un�sector�atomitzat, la qual cosa derivava en una de-

pendència important de les destinacions. La poca representativitat d'aquesta

oferta local en moltes destinacions afavoria, a més, aquest control gairebé im-

perialista. El cas espanyol durant el franquisme o de moltes destinacions de

sol i platja en destinacions emergents són exemplars sobre això. Amb el pas

del temps, finalment es tendeix a concentrar l'oferta local en grups hotelers a

fi de tenir més capacitat negociadora i a crear un producte de més qualitat i

especificitat que permeti potenciar la venda directa.

En l'actualitat, la posició d'aquestes grans empreses encara és avantatjosa, si bé

experimenta una transformació�important. La seva posició de domini s'ha

vist amenaçada, en part, per factors com el desenvolupament de polítiques

compensadores, tant de les destinacions com especialment a partir de la cre-

ació d'importants grups hotelers locals, per a fer front a les pressions a la baixa

dels grans operadors, i també especialment per l'impacte de les formes noves

de comercialització�directa, associades amb la revolució�tecnològica�que

aporta�Internet o l'aplicació de normes�reguladores noves de l'activitat en

Exemple

Respecte al cas espanyol, hi
podem afegir un bon exem-
ple. Davant de la crisi energè-
tica i la pujada de preus del
transport, les grans companyi-
es d'intermediació van voler
traslladar la pressió�sobre�els
preus a l'oferta local, la qual
cosa va provocar nombrosos
conflictes. En un model com el
de masses, en què l'estratègia
de competències basada en
preus era pràcticament inamo-
vible, aquesta mena de situaci-
ons eren freqüents.
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moltes destinacions. No obstant això, el canvi ha passat sobretot per la trans-

formació�en�la�demanda, associat amb els canvis de gustos i preferències, que

donen lloc a un consumidor més independent i que està interessat en activi-

tats específiques.

2.4. Implicacions del transport

Abans hem parlat de la gran revolució que va comportar el creixement

d'aquesta tipologia en la mateixa estructura de la intermediació turística en

una bona part dels països industrialitzats; doncs bé, també la va comportar en

el transport�de�persones. En aquest sentit, hi ha diverses etapes de desenvo-

lupament del transport associades amb aquesta tipologia turística.

Una primera etapa s'associa amb la proliferació del sistema de transport més

barat i popular de la postguerra, la motocicleta, que va afavorir l'accés de bona

part de la població jove urbana a les destinacions del litoral, un gran avenç pel

que fa a la mobilitat, i el preludi de la consolidació del procés de motorització

als països occidentals.

La consolidació del procés de motorització va arribar amb l'aparició dels

automòbils�particulars, anomenats també utilitaris, i la massiva adqui-

sició que en van fer les classes treballadores d'aquests països, que van

compondre la major part dels corrents de demanda que van nodrir el

mercat de sol i platja. Així, en paral·lel amb el desenvolupament de les

grans�autopistes d'Europa o dels Estats Units, hi va haver un gran flux

de turistes que es va poder desplaçar de les zones d'origen a les destina-

cions càlides on apareixia aquesta mena de turisme.

Lectura recomanada

Francisco�Herreros (2001).
Vespa: 1953-2002: Cincuen-
ta años de motorización en
España. Barcelona: Moto-re-
tro.
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La motocicleta va ser decisiva per a acostar la jove població urbana a les destinacions de sol i platja.

En una etapa següent, el mateix creixement de la demanda, de l'oferta a les

destinacions i de les mateixes empreses d'intermediació va afavorir el progrés

de l'aviació com a mitjà de transport idoni amb relació a aquesta tipologia,

especialment associat amb el vol�xàrter o per�demanda. En aquest sentit, es

va desenvolupar el mateix concepte de paquet turístic de sol i platja i van créi-

xer les infraestructures que hi estaven associades, és a dir, els�aeroports. Men-

trestant, si bé a Europa durant dècades es va subsistir el model de companyies

de bandera i els vols regulars van continuar essent majoritaris, als Estats Units

la liberalització�de�l'espai�aeri va comportar un creixement del moviment

aeri, un augment de la competència i una altra baixada de preus, que va fer

encara més accessible aquesta mena de turisme a molts ciutadans.

No obstant això, en aquest desenvolupament va ser decisiu l'impacte de les cri-

sis�energètiques�dels�anys�setanta. Fins llavors, el desenvolupament d'aquest

model de transport s'havia pogut produir gràcies a uns condicionants de-

terminats, que tenien a veure amb uns costos energètics (petroli) reduïts.

L'encariment�dels�preus�del�transport també va ser determinant perquè el

sector es replantegés estratègies noves de competència, moltes de les quals són

Reflexió

Com considereu que pot afec-
tar en un futur al transport
turístic aeri l'encariment de
l'energia?
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les que han arribat fins avui dia, i de les quals parlarem més endavant, com les

associades amb els vols�de�baix�cost, a més d'altres de relacionades amb una

racionalització d'aquests costos o la selecció de les rutes.

2.5. Oferta d'allotjament i de restauració

Pel que fa a l'oferta d'allotjament i de restauració associada amb aquesta tipo-

logia, ja n'hem dit alguna cosa més amunt, especialment quan hem parlat de

les implicacions que hi ha hagut respecte a la intermediació.

Al començament, en la majoria de les destinacions del sud d'Europa on va

prosperar el turisme de sol i platja, l'oferta d'allotjament i de restauració era

inexistent o de caire tradicional, de producció artesana. Va ser amb l'augment

progressiu de la demanda que aquesta oferta es va conformar tal com l'hem

conegut. De fet, l'oferta turística en aquestes destinacions es va originar en

bona part després de la transformació�d'anteriors�activitats�de�caire�agrícola

o�pesquer.

Aquestes primeres empreses turístiques vinculades amb el turisme de sol i plat-

ja van ser, doncs, empreses de dimensions�petites, de propietat�generalment

familiar, en què els mateixos familiars feien al començament de treballadors,

amb poca formació, o gens, en el sector. Lògicament la qualitat�oferta�era

d'acord�amb�aquesta�estructura. No obstant això, aquesta petita empresa va

tenir una importància�vital per al desenvolupament del que sens dubte ha es-

tat el producte turístic principal de la nostra època. A partir d'aquestes empre-

ses, i del creixement que van tenir, es van conformar les empreses�societàries

i, a partir de les empreses societàries, els grups�turístics, que van evolucionar

pel que fa a la dimensió de l'oferta, la capacitat de finançament, la professio-

nalització de la mà d'obra, de la tecnologia i, òbviament, de la qualitat.

El creixement de l'oferta turística de sol i platja en les destinacions tradicio-

nals del sud d'Europa es va basar sobretot en un model d'allotjament hoteler,

en el desenvolupament del qual van participar�principalment�capitals�de

petits�i�mitjans�estalviadors�locals�amb�aportacions�directes�i�indirectes

estrangeres, entre les quals hi havia les dels mateixos�operadors�turístics,

que encoratjaven els propietaris a ampliar l'oferta davant d'una demanda que

s'expansionava contínuament. Durant dècades, la pressió d'aquests operadors

turístics en els preus de l'oferta va ser decisiva en l'estructuració que va tenir.

De fet, la mateixa pressió en els preus i, per tant, en els costos derivada de

l'alta competitivitat d'aquest mercat, i també la mà d'obra abundant durant

un llarg període, va tenir a la fi un impacte decisiu en la qualitat del personal

ocupat i, en definitiva, en la de la mateixa oferta turística. Això no obstant,

en�l'actualitat�la�realitat�és�diferent, i en aquest mercat es dóna una gamma

de preus àmplia, amb uns preus�mitjans�ajustats�a�una�qualitat�elevada.

Nota

Mentrestant, en altres destina-
cions com Florida (sud dels Es-
tats Units) o el Carib l'aparició
de l'oferta turística bàsica era
més immediata i es feia en zo-
nes que moltes vegades no es-
taven habitades.
En molts casos, el mateix crei-
xement de la demanda turísti-
ca a la destinació va comportar
una demanda�de�terreny�ur-
banitzable, a partir de la qual
hi va haver molts agricultors i
pescadors d'aquestes destinaci-
ons que van obtenir un capital
inicial que ben sovint va ser-
vir per a donar origen a les se-
ves primeres�empreses�turís-
tiques, normalment fondes,
pensions, hotels petits o res-
taurants modestos.
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En tot cas, és important de destacar que el creixement quantitatiu i qua-

litatiu d'aquesta oferta va estar relacionat moltes vegades amb una capa-

citat�de�finançament�més�gran, que hem comentat més amunt, espe-

cialment gràcies al desenvolupament de les grans�empreses�turístiques

multinacionals i de la possibilitat de l'oferta local de captar finança-

ment�procedent�de�l'estranger.

L'evolució de la restauració i les destinacions de sol i platja ha estat semblant a la que ha tingut l'hoteleria,
i al començament estava més centrada en la competitivitat i el preu.

Lectura recomanada

Un dels grans experts en el desenvolupament de l'hoteleria a Espanya és Joan Cals. De les
seves magnífiques referències destaquem com a exemple la següent: Joan�Cals (1982). La
Costa Brava i el turisme: Estudis sobre la política turística, el territori i l'hoteleria. Barcelona:
Kapel.

Amb relació a la restauració, és important comentar que es va desenvolupar

notablement a partir del creixement mateix dels hotels, de la dimensió que

tenien i dels serveis que oferien. Als hotels mateixos, la restauració va evoluci-

onar per oferir un tipus de menús estandarditzats i al gust dels turistes estatals

i estrangers. També va créixer de manera considerable la restauració indepen-

dent, un altre cop des d'una situació prèvia de caire artesanal a una altra de

més especialitzada i professionalitzada. No obstant això, la qualitat mitjana

amb relació al turisme de sol i platja va ser diversa, des d'un gran volum de

restaurants de qualitat mitjana i baixa fins a uns restaurants que oferien un

producte més elaborat i de més qualitat.

En tot cas, és important d'afegir a això que, en moltes de les destinacions de

litoral en les quals es desenvolupava aquesta tipologia, el creixement turístic

mateix va donar lloc a un tipus nou de creixement paral·lel, el residencial,

vinculat amb les segones residències, i que amb el pas del temps va ser més

important i va tenir més impacte que l'altre. A més, és un dels elements princi-

pals que s'han de tenir en compte per a comprendre la transformació d'aquest

mercat durant els últims anys.

Reflexió

En destinacions com Catalu-
nya, alguns dels millors restau-
rants (o com a mínim els més
recomanats per guies de pres-
tigi) són precisament en des-
tinacions de sol i platja. Com
us sembla que evolucionarà el
sector de la restauració amb
relació a les destinacions tradi-
cionals d'aquesta mena?
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2.6. Oferta turística complementària

Pel que fa a l'oferta turística complementària, igual que hem dit per al cas de la

mateixa oferta d'allotjament i restauració, al començament d'aquesta tipolo-

gia, la majoria de les destinacions no oferien aquest tipus d'oferta. Va ser grà-

cies al creixement progressiu de la tipologia que algunes de les activitats�tra-

dicionals de les destinacions es�van�transformar per a convertir-se en oferta

turística complementària. L'exemple clar es troba en determinades activitats

artesanals (manufactures de tot tipus) o en els comerços�de�tota�mena que

hi havia a les destinacions, que amb el pas del temps es van especialitzar en

la clientela turística, i van transformar així el tipus de producte que oferien o

la manera de produir-lo. Hi va haver determinats mitjans�de�transport�local

que també es van acabar adaptant a la demanda turística nova.

És interessant d'afegir aquí que diem que segurament és en aquesta ofer-

ta complementària on es va fer més visible l'impacte�del�consum�de

masses i a vegades la aculturació o la invasió�cultural dels mercats

emissors, ja que hi va haver moltes de les activitats que van acabar con-

formant aquesta oferta que ho van fer d'una manera estandarditzada,

moltes vegades responent a una imatge folklòrica estereotipada o que

tenia poc a veure amb la cultura de la destinació.

El lleure nocturn i diürn s'ha desenvolupat notablement a les destinacions tradicionals
de sol i platja.

Amb el desenvolupament ple d'aquesta tipologia van aparèixer també a les

destinacions activitats noves que hi estaven associades, tant les relacionades

amb el lleure�diürn�i�nocturn o comerços�i�negocis�nous�especialitzats, com

les relacionades amb la nàutica, el transport de turistes a la platja i als carrers

de la població i fins i tot les sortides o excursions curtes pels voltants de la des-

tinació. De fet, hi va haver moltes d'aquestes activitats que al començament

Reflexió

Reflexioneu sobre les externa-
litats positives i negatives de-
rivades de tenir una zona de
lleure nocturn al centre urbà
d'alguna destinació turística
important de sol i platja.



© FUOC • PID_00156055 38 L'estructura del turisme genèric

es relacionaven amb l'oferta complementària del turisme de sol i platja que

van ser les que, amb el pas del temps, van donar lloc als nous�turismes�espe-

cialitzats que avui dia es reconeixen en aquests espais.

2.7. Transformació i tendències

Com hem comentat més amunt, el turisme de sol i platja ha estat el turisme

genèric i de masses per antonomàsia, el que ha constituït el motor econòmic de

moltes regions i molts països. A més, és important entendre que, si bé es parla

de manera reiterada de la decadència d'aquest turisme, encara�ara�constitueix

aquest�motor�econòmic en moltes de les destinacions turístiques principals

del món.

No obstant això, també és important precisar que, des de fa dècades,

aquesta tipologia turística ha�experimentat�transformacions�impor-

tants i que avui dia conviu�amb�formes�turístiques�noves�o�tipologi-

es�especialitzades�noves,�algunes�de�les�quals�hi�estan�relacionades

directament. Hem esmentat abans també els elements socials i econò-

mics associats amb el creixement de l'oferta turística de sol i platja, i

també amb el creixement residencial, que va donar forma finalment

als complexos�turístics�de�sol�i�platja tal com avui dia els coneixem.

El creixement accelerat d'aquesta oferta va donar lloc, com també hem comen-

tat, al desenvolupament econòmic de les destinacions, però va venir acom-

panyat d'un seguit de desequilibris que es van fer especialment patents cap

a la dècada�dels�anys�setanta. En primer lloc, l'alta estacionalitat associada

amb un turisme practicat fonamentalment durant els mesos d'estiu, amb els

problemes que se'n deriven pel que fa a l'ocupació, la saturació i la conges-

tió d'infraestructures o el malestar de la població local de les destinacions.

En segon lloc, la pressió excessiva, especialment en preus, sobre l'oferta local

que feien les companyies intermediàries internacionals que controlaven tot el

procés de producció turística. En tercer lloc, la mateixa superació de la capaci-

tat de càrrega inherent a la destinació i la destrucció dels recursos que en fo-

namentaven l'atractiu. En quart lloc, finalment, les mateixes condicions de la

competència, que creixia arreu del món, amb l'aparició de destinacions noves

als països emergents.
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Tot això va fer que en algunes de les destinacions principals de sol i platja del

món hi hagués primer un estancament i després un declivi en la demanda

que acollien. També hi va haver excepcions, les de determinades destinacions

que van saber sobreviure gràcies al manteniment de determinades condicions

competitives, molt dures. En tot cas, però, es va fer visible que calia una reo-

rientació del mercat, que es produiria amb el pas del temps i es traduiria en

els diversos elements que l'havien caracteritzat.

Respecte a aquests elements, a partir dels anys setanta es va observar el co-

mençament d'una transformació�en� les�motivacions� i�preferències�de� la

demanda, que cada vegada donava més importància a elements com la quali-

tat de l'oferta, una bona oferta complementària o el respecte del desenvolupa-

ment turístic pel medi ambient. En aquella època naixen alternatives turísti-

ques noves i començava així el procés d'augment de la competència que arriba

als nostres dies. Les administracions�públiques van començar també a ser

més conscients d'aquesta transformació i es van prendre mesures�noves�per

a�regular�el�creixement�i�ordenar�i�planificar�l'espai on es desenvolupava

el turisme, especialment a fi d'evitar els problemes de saturació de les infraes-

tructures i la destrucció dels recursos.

La regulació urbanística és una de les preocupacions principals de les administracions
en les destinacions de sol i platja més massificades.

Exemple

El cas espanyol és paradigmà-
tic. Amb les crisis energètiques
dels anys setanta i la incerte-
sa social i econòmica associ-
ada amb els últims anys del
franquisme, el turisme de sol i
platja espanyol va sobreviure
sense haver de fer gaires can-
vis estructurals gràcies al man-
teniment d'uns preus encara
molt competitius però especi-
alment gràcies al creixement
de la demanda domèstica, que
en els anys setanta va superar
per primera vegada la deman-
da turística internacional.
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L'oferta local va començar a adquirir més capacitat de negociació i van aparèi-

xer els primers lobbies o associacions�d'empresaris�locals a fi de protegir-se

dels abusos de les grans companyies internacionals i de tenir més�represen-

tativitat�davant�dels�poders�públics. L'encariment dels preus energètics va

ser especialment dur per a aquestes grans companyies internacionals, que van

començar a pensar en estratègies noves de negoci, en què el�preu�era�encara

un�element�important però en què s'incloïen elements nous basats en la di-

ferenciació�de�l'oferta. El turisme de sol i platja és avui dia predominant en-

cara, però si les destinacions en què s'ha desenvolupat volen continuar essent

competitives, s'han d'esforçar per reorientar-se i rejovenir l'oferta.

També s'han produït transformacions�importants�pel�que�fa�al�transport;

efectivament, si bé l'automòbil encara té summa importància perquè els turis-

tes accedeixin a les destinacions de sol i platja, l'era del vol xàrter ha donat pas

a l'era dels vols de baix cost, derivada en el cas europeu de la liberalització de

l'espai europeu, desregulació que ja s'havia fet abans als Estats Units.

L'oferta�complementària també s'ha desenvolupat extraordinàriament, i fins

i tot, com dèiem més amunt, ha arribat a ser la base de turismes especialitzats

nous en l'espai litoral. De fet, una idea podria ser la de considerar que actual-

ment el�turisme�genèric�de�sol�i�platja�conviu�amb�aquests�turismes�espe-

cialitzats�a�les�destinacions�del�litoral. Simplement hi ha turistes que van

a les destinacions de litoral per un motiu genèric o de vacances, no específic,

relacionat amb el descans i el lleure, i n'hi ha d'altres que van a la mateixa

destinació per una raó específica, o bé per navegar en un vaixell des d'aquesta

destinació o bé per bussejar-hi o observar animals marins.

Esponjament

En molts casos això s'ha fet
oferint una destinació el
desenvolupament de la qual
es basa en estratègies de sos-
tenibilitat, i fins i tot portant
a terme el que s'ha anomenat
un esponjament de l'espai,
que consisteix a demolir una
part dels edificis del front lito-
ral o d'altres zones per a mi-
llorar la qualitat paisatgística
i oferir un producte de més
qualitat. L'oferta també s'ha
preocupat de fer que la qua-
litat dels serveis que ofereix
sigui més bona que la de la
competència, i així ha millorat
les instal·lacions, el tracte al cli-
ent, etc.

En definitiva, el turisme de sol i platja encara té, i continuarà tenint, una im-

portància destacada entre els mercats turístics, però és important constatar

que es tracta d'una tipologia que ha experimentat (i experimentarà) transfor-

macions�importants. Finalment, si bé a molts països emergents o en vies de

desenvolupament les formes d'aquesta tipologia són molt semblants a les que

es van donar als països industrialitzats en les seves primeres etapes de desen-

volupament, és lògic pensar que, amb el pas del temps, a aquests països emer-

gents també hi arribaran els canvis que s'han produït en els industrialitzats,

la qual cosa convé especialment per a garantir un creixement equilibrat del

turisme en aquestes destinacions i, a més, fer que aquest turisme tingui més

capacitat d'aportar-hi riquesa respectant els recursos en què es fonamenta.

Lectura recomanada

Pel que fa a les transforma-
cions d'aquest tipus de tu-
risme, podeu consultar mol-
tes referències. A València, el
2006, es va fer un congrés so-
bre aquesta qüestió, les con-
sideracions del qual us poden
fer servei:
Diego�López (ed.) (2006).
Turismo en los espacios litora-
les: Sol, playa y turismo resi-
dencial. València: Tirant lo
Blanch.
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3. El turisme urbà

Sense por d'equivocar-nos, podem afirmar que el turisme urbà és una de les

formes de turisme genèric de més passat, present i futur. Com s'ha vist en

apartats anteriors, aquesta mena de turisme ja ha fet una trajectòria llarga, des

de les albors mateixes de l'activitat; de fet, era a la base del fenomen del grand

tour, quan a finals del segle XVIII una massa creixent d'acomodats, sobretot

britànics, es van llançar a descobrir les ciutats europees de més llustre, i des de

llavors ha mantingut, amb alts i baixos, la influència en el sector turístic.

Des de llavors i fins ara hi ha hagut moltes de les grans ciutats del món que

han tingut un corrent creixent de turistes, exceptuant alguns períodes negres

com les dues guerres mundials (que van destruir o van danyar alguns dels seus

atractius principals) o les postguerres immediates (en aquest cas a causa de la

debilitat de la demanda internacional). Al principi el gran atractiu que tenien

era el patrimonial: aquest ha estat des d'un començament el recurs turístic

principal d'aquestes ciutats i per aquest motiu van començar a visitar-les els

primers turistes.

Encara que n'hi ha moltes que tenen una estructura econòmica àmpliament

diversificada, el turisme ha estat per a la majoria d'aquestes ciutats una font

d'ingressos notable. Hi ha crescut el pes de l'activitat en el total de la producció

i, per tant, la importància que té per a la política econòmica que han de dur

a terme les administracions locals. A més, cada vegada es té més consciència

de la importància que implica la transversalitat del turisme, com a activitat

que involucra una gran quantitat de sectors en el seu funcionament. De fet,

l'activitat turística en l'àmbit urbà té un caire transversal clar perquè hi impli-

ca un conjunt important de sectors de l'economia urbana, i també un compo-

nent territorial fort, que es veu en la funció que té de demandant de terreny

residencial, d'espais d'interès i d'infraestructures i serveis.

París

De fet, la mateixa història del
turisme també ha jugat a fa-
vor d'aquestes ciutats; efecti-
vament, des de finals del se-
gle XVIII fins a principis del se-
gle XXI la majoria d'aquestes
ciutats han vist com augmen-
taven notablement aquest ti-
pus de recursos. Un exemple
és París, amb bona part del
seu patrimoni turístic construït
al segle XIX i associat amb les
grans exposicions universals
(torre Eiffel).

http://www.tour-eiffel.fr
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Madrid ha fet una aposta important pel turisme urbà durant els últims anys.

Al fet econòmic s'hi ha d'afegir la importància que també té des del punt de

vista territorial el turisme urbà, com a vertebrador de grans infraestructures

que es desenvolupen gràcies al fet que hi ha aquest turisme. La importàn-

cia d'aquesta transversalitat socioeconòmica i de vertebració territorial és fà-

cil d'identificar: des de l'oferta d'allotjament (hotels, hostals, pensions, etc.),

de restauració, de turisme complementari, de serveis d'intermediació turísti-

ca (majoristes i detallistes), de provisió de serveis (catering, neteja, animació,

etc.), fins al fet mateix de l'efecte multiplicador d'aquestes activitats (efecte

positiu en la producció de béns i serveis que també s'alimenten del turista),

passant per la xarxa necessària de béns públics que ha de menester el turis-

ta o l'esmentat desenvolupament d'infraestructures públiques i privades que

s'originen a causa sobretot del turisme.

A les grans urbs, es confon moltes vegades la importància que té el

desenvolupament mateix d'aquestes infraestructures amb la dinàmica

que genera la dimensió mateixa de la ciutat. Els fluxos�turístics�refor-

cen�en�aquest�cas�la�progressió�urbana.

Tot seguit veurem les característiques principals d'aquest turisme i com durant

els últims anys també s'ha transformat per a donar peu a activitats específiques

noves que analitzarem amb més detall en l'apartat pròxim.

3.1. Caracterització de la demanda

Pel que fa a la demanda d'aquest tipus de turisme, podem començar dient que

l'origen es remunta a la demanda elitista que va donar lloc a l'activitat turística

mateixa al segle XIX. De fet, el turisme urbà va ser el turisme per antonomàsia

en l'etapa prefordista, abans de la irrupció del turisme de masses a la segona

Exemple

El Fòrum de les Cultures de
Barcelona, amb el desenvolu-
pament de la franja litoral no-
va de Barcelona i tot el movi-
ment immobiliari que hi està
associat. També es donà un
procés semblant a l'Atenes pre-
olímpica).

http://www.esmadrid.com
http://www.breathtakingathens.com/
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meitat del segle XX. Precisament durant aquesta etapa el turisme urbà va con-

tinuar essent un dels mercats turístics principals, encara que el volum de tu-

ristes que movia ja era inferior al del turisme de sol i platja.

En termes generals, la demanda de turisme urbà ha estat, durant�un� llarg

període, una demanda caracteritzada per un consumidor que disposava d'una

capacitat�de�despesa�mitjana�o�alta, interessat en els recursos patrimonials,

urbanístics i museístics de les ciutats on viatjava, sense definir-se específica-

ment per cap d'aquests recursos sinó considerant el viatge a la ciutat com una

oportunitat de descans i lleure.

La demanda de turisme urbà avui dia encara és molt abundant.

Fins a les últimes�dècades�del�segle�XX el turisme urbà no va experimentar una

transformació important, associada amb la consolidació d'algunes d'aquestes

activitats específiques i d'altres de noves que van aparèixer o es van trans-

formar durant aquests anys, o bé l'oferta de lleure diürn i nocturn o l'oferta

comercial, o bé altres activitats concretes que oferia la ciutat. També durant

aquests últims anys s'ha ampliat la demanda de turisme urbà pel que fa a la

caracterització socioeconòmica que té, des d'una demanda�d'ingressos�alts

i�capacitat�de�consum�alta�fins�a�una�demanda�de�capacitat�de�consum

baixa i que deixa un escàs retorn a les destinacions urbanes. En termes gene-

rals, el turisme urbà també s'ha beneficiat de la segmentació dels períodes de

vacances i l'apogeu dels short�breaks o períodes de vacances curts al llarg de

Exemple

Durant els últims anys el cas
de Barcelona ha estat para-
digmàtic sobre això i ha ge-
nerat un ampli debat en la so-
cietat local. Per a moltes per-
sones, la percepció ha arribat
a ser molt negativa amb rela-
ció a l'arribada d'un gran vo-
lum de turistes a la ciutat, bo-
na part del qual es correspo-
nia amb un perfil jove, de poca
capacitat de despesa, les exter-
nalitats negatives del qual es
consideraven més grosses que
no pas els beneficis que podi-
en reportar.
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l'any, que al costat de les facilitats noves de transport (transport aeri de baix

cost i alta velocitat ferroviària) han provocat un autèntic boom de la demanda

turística a moltes ciutats.

Activitat

Un determinat perfil de turista urbà pot tenir alguns inconvenients en algunes destinaci-
ons. Quin tipus de demanda turística considereu que s'ha de prioritzar en una destinació
urbana? No us sembla que potenciar tan sols una demanda elitista és injust?

Lectura recomanada

Pel que fa a una investigació sobre la demanda del turisme urbà, vegeu la referència
següent:

María� Encarnación� André (1999). El turismo urbano y la segmentación motivacional:
Aplicación econométrica a la ciudad de Barcelona. Tesi doctoral del programa de doctorat
d'Economia i Territori: Anàlisi Quantitativa, presentada al Departament d'Econometria,
Estadística i Economia Espanyola de la Universitat de Barcelona.

3.2. Recursos i infraestructures

Amb relació als recursos principals de què disposa aquesta mena de turisme,

són molt�variats, i n'hi ha que són a la majoria de les ciutats i n'hi ha que són

específics d'algunes ciutats i prou.

En aquest sentit, el recurs principal pel qual van ser visitades originalment

les ciutats va ser el patrimonial, lligat amb els monuments i llocs�històrics

destacats que tenien, de qualsevol època. A les grans ciutats turístiques la visita

a aquesta mena de recursos és gairebé inevitable, ja que hi conformen l'atractiu

principal.

Lectura recomanada

David�Blanquer (2005). Con-
taminación acústica y calidad
de vida: Un entorno de calidad
para el turismo urbano. Valèn-
cia: Tirant lo Blanch.

L'Alhambra de Granada, el monument més visitat de l'Estat espanyol.

Sobre l'evolució en el tractament dels recursos

El tractament d'aquests recursos excepcionals també ha experimentat una evolució im-
portant amb el pas del temps, des d'una primera etapa en què eren gairebé tots en mans
privades o a vegades estaven pràcticament abandonats (com en el cas de l'Alhambra),
fins a una etapa nova en la qual, amb l'augment de la demanda a les destinacions, les

Exemples

La torre Eiffel de París, el Coli-
seu de Roma, la porta de Bran-
demburg de Berlín, el Tãj Ma-
hal d'Agra o les piràmides pro-
peres al Caire són, sens dubte,
recursos que per si sols gene-
ren un corrent de viatgers.

http://www.alhambradegranada.org/
http://www.tour-eiffel.fr/
http://en.turismoroma.it/
http://www.visitberlin.de/
http://agra-india.com/
http://agra-india.com/
http://www.egypt.travel/
http://www.egypt.travel/
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administracions es van començar a preocupar per mantenir-los i exposar-los. Avui dia,
com a mínim a les destinacions més desenvolupades, la conservació d'aquests recursos és
cuidada particularment, i en molts casos s'hi afegeix una interpretació de caire museístic
o es limiten les visites a fi de no deteriorar-los. Amb tot, s'hi ha d'afegir també que hi ha
moltes destinacions en què alguns d'aquests recursos estan en un perill de deteriorament
greu per la falta de mitjans o la despreocupació dels governs de mantenir-los.

Precisament amb relació a la protecció d'aquest tipus de recursos, que són

freqüents a les ciutats d'arreu del món (encara que també a les zones rurals) va

néixer la idea de crear un patrimoni�de�la�humanitat a partir d'una iniciativa

de la Unesco el 1959, quan la construcció de la presa d'Aswān va amenaçar

d'inundar la vall on hi havia meravelles com els temples d'Abu Simbel. El pro-

jecte va ser un èxit i va ser finançat per Egipte, però també hi van contribuir

uns cinquanta països més. D'aquí va sorgir la idea de crear una convenció que

vetllés pel patrimoni comú de la humanitat.

Amb el pas del temps, a aquest tipus de recursos s'hi va afegir l'atractiu de

l'urbanisme de les ciutats, la seva pròpia conformació urbana creada al llarg

de la història. En aquest sentit, ciutats com Londres, Barcelona o Berlín, però

també moltes ciutats nord-americanes, són visitades gràcies a la conformació

urbana que tenen i a l'atractiu�arquitectònic, els parcs�i�jardins i altres atrac-

tius relacionats amb el fet�urbà mateix.

El Central Park de Nova York és un dels reclams principals d'aquesta ciutat.

En aquest sentit, és important remarcar la importància que han adquirit els

recursos�mediambientals a la ciutat. Associats tradicionalment amb l'espai

interior i originalment també amb l'espai litoral (si bé avui dia és més difí-

cil trobar atractiu natural en aquestes destinacions), l'equilibri de l'espai urbà

amb l'espai natural és cada vegada més important per a potenciar el turisme a

Nota

Posteriorment també es va im-
pulsar la protecció conjunta de
patrimoni cultural i natural cre-
ant la Convenció sobre la Pro-
tecció del Patrimoni Mundial
Cultural i Natural, adoptada
per la Conferència General de
la Unesco el 1972.

Lectura recomanada

Organización�Mundial�del
Turismo (2005). El turismo
urbano y la cultura: La ex-
periencia europea. Madrid /
Brussel·les: Organización
Mundial del Turismo / Comi-
sión Europea de Turismo.

http://whc.unesco.org/
http://www.visitlondon.com/
http://www.barcelonaturisme.com/
http://www.visitberlin.de/
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les ciutats. De fet, a ciutats on l'element patrimonial potser no tenia tanta in-

fluència, una bona dotació d'aquest tipus de recursos mediambientals (parcs,

jardins, arbratge, bona qualitat de l'aire i de l'aigua, higiene, etc.) pot afavorir

l'arribada de turistes nous.

Històricament també ha estat fonamental per al turisme urbà un recurs que

va potenciar la visita a moltes ciutats, el museu. L'origen és en les grans

col·leccions reials, nobiliàries i eclesiàstiques, al principi de caràcter comple-

tament privat però que va canviar a partir de l'època de la Il·lustració, quan

es creen les primeres institucions que miren de divulgar l'art entre tota la po-

blació.

A mitjan segle XIX, seguint en molts casos el model francès, apareixen a molts

països els primers museus estatals, la majoria dels quals estaven dedicats a la

pintura, l'arqueologia o les ciències naturals. A finals d'aquest segle, apareixen

els primers decrets que en regulen el funcionament i, a més, es professionalitza

aquesta activitat. De fet, el segle XX comença amb la consolidació del procés de

configuració del marc legal que regula el desenvolupament d'aquestes institu-

cions. A més, en aquesta etapa s'intueix el poder d'aquest recurs per la funció

docent que tenia i també per l'atractiu turístic. No en va alguns dels primers

promotors�del�turisme són alhora col·leccionistes�privats�o�responsables�de

museus�públics. Durant els anys vint i trenta es va fer un pas més endavant

i es van crear les primeres institucions públiques dedicades a vetllar pel patri-

moni�artístic, incloent-hi monuments i museus. Finalment, a partir dels anys

seixanta i setanta, l'aparició�de�ministeris�de�cultura va comportar un avenç

nou en l'impuls a aquests recursos.

En l'actualitat els recursos museístics tenen un paper destacat en l'atractiu

turístic de moltes destinacions (Madrid o Londres, en són bons exemples)

i en general se'n cuida l'oferta, o bé amb exposicions temporals de qualitat

o bé amb formes d'expressió museístiques per a les permanents. La idea en

molts casos és fer�partícip�el�visitant�de�l'experiència�museística,�que�sigui

capaç�de�reflexionar,�d'interactuar�i�de�crear�a�partir�d'aquesta�experièn-

cia. Els museus del present han de provocar en el turista una experiència en

la qual se senti partícip actiu, de manera que valgui la pena elaborar progra-

mes que transformin la visita de la passivitat a la implicació. En aquest sen-

tit, les institucions museístiques s'esforcen a millorar l'atenció als visitants per

a conèixer-ne�més�bé�les�motivacions i oferir programes�específics�a�dife-

rents�col·lectius, amb l'objectiu de crear una experiència completa. En aquest

sentit, la incorporació�d'elements�tecnològics és vital per a modernitzar les

funcions de formació i d'informació.

Exemple

A Espanya hi ha l'exemple del
Museu Nacional de Ciències
Naturals, el primer museu pú-
blic, que va obrir les portes el
1772 patrocinat pel monarca
Carles III.

http://www.mncn.csic.es/
http://www.mncn.csic.es/
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El Museu del Louvre, a París, és un dels més visitats del món.

Activitat

Penseu en algun tipus de recurs amb relació al qual considereu que es pot crear un museu
que fins ara no existeix.

A partir d'aquí, s'han�anant�afegint�recursos�nous�com�a�atractius�del�tu-

risme�urbà, o bé la mateixa oferta�d'hotels�i�de�restaurants�singulars de la

ciutat, els comerços o les zones�comercials, el lleure�diürn�i�nocturn o bé

altres elements específics, com la celebració�de�fires�i�congressos o la pro-

gramació�d'esdeveniments,�la�proximitat�del�litoral o d'algun recurs espe-

cialment atractiu com un parc�d'atraccions�o�qualsevol�altre�recurs�natural

o�patrimonial. No obstant això, com que aquests recursos estan lligats a la

transformació de la tipologia i l'aparició�de�turismes�especialitzats a l'espai

urbà, val més traslladar-ne l'explicació a l'apartat corresponent.

Pel que fa a les infraestructures relacionades amb aquest mercat turístic, com

és lògic la majoria són les que té pròpiament la ciutat per a aquest ús i per

a altres usos, tant les infraestructures de transport com els serveis públics de

tota mena. No obstant això, és important assenyalar el conflicte que a vegades

pot generar la utilització o sobreutilització d'aquestes infraestructures durant

determinats períodes de l'any o, com ja passa a moltes ciutats, durant tot l'any.
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En general, és complicat mantenir (i transmetre) l'equilibri entre els beneficis

i els perjudicis que pot generar sobre aquestes infraestructures l'activitat turís-

tica, i en aquest sentit una política pública de gestió de la demanda és fona-

mental per a evitar una saturació de la capacitat de càrrega de les destinacions

urbanes i el malestar de la població local que aquesta càrrega pot implicar.

3.3. Implicacions de la intermediació

Des del punt de vista de la intermediació, s'ha de dir que les implicacions

d'aquesta tipologia turística no han diferit�substancialment de les que hem

indicat abans per al cas del turisme de sol i platja. Durant la segona meitat del

segle XX l'organització de paquets turístics amb destinació a les ciutats turísti-

ques va ser recurrent també, si bé potser la pressió que feien les grans compa-

nyies d'intermediació sobre l'oferta local tampoc no va ser tan forta com en

el cas del turisme de litoral, pel fet que l'hoteleria urbana va tenir, en general,

per les seves pròpies característiques, més capacitat de negociació.

Com que majoritàriament era un tipus de turisme organitzat i genèric, els

grans operadors turístics o les agències de viatges tornaven a ser els responsa-

bles de la creació i integració de les cadenes de valor. En tot cas, és important

assenyalar que el turisme urbà s'ha beneficiat en molts casos de l'arribada d'un

percentatge�més�gran�de�demanda�que�viatjava�a�les�seves�destinacions

sense�comprar�un�producte�turístic�preparat�(recordem�l'esquema�del�tu-

risme�no�organitzat�d'explicacions�anteriors�d'aquest�treball), i que ho feia

pel seu compte, cosa que afavoria la independència de l'oferta local amb rela-

ció a les grans agències de viatge.

3.4. Implicacions del transport

Pel que fa al transport, en línies generals també s'ha associat amb les formes

tradicionals de transport turístic, al principi per la importància del ferrocarril

i al segle XX per la proliferació de l'automòbil�privat i durant la segona mei-

tat d'aquest segle per l'arribada dels autocars�turístics. En general, la fórmula

del circuit per diferents ciutats turístiques ha estat bastant habitual a l'hora de

conformar un producte turístic lligat a aquest mercat. A partir de la segona

meitat del segle passat, l'avió va començar a tenir cada vegada més importàn-

cia en el desplaçament de viatgers a les destinacions urbanes, especialment

gràcies al creixement�de�les�línies i els trajectes�regulars a les ciutats.

En aquest sentit, en paral·lel amb les necessitats d'altres sectors, es fa necessari

desenvolupar infraestructures noves que facilitin la mobilitat i l'accés a aques-

tes destinacions, tant les carreteres com les estacions noves de ferrocarril, i es-

pecialment desenvolupar grans�aeroports que puguin acollir un gran nombre

de viatgers, estiguin ben comunicats amb el sistema de transport de la ciutat

i, a més, incorporin un conjunt nou de serveis, en què l'element comercial

és vital.
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Disposar de bones infraestructures és un factor decisiu per al desenvolupament del turisme urbà en una
destinació.

El desenvolupament dels vols�de�baix�cost també ha estat fonamen-

tal per al creixement d'aquesta tipologia, igual o fins i tot més que

en d'altres de les genèriques que veiem aquí. La possibilitat d'arribar

a aquestes ciutats turístiques en un vol realment barat ha dinamitzat

enormement la demanda en aquestes destinacions, de manera que ha

donat lloc a una etapa nova en el seu desenvolupament i, alhora, ha

acostat destinacions que abans eren massa llunyanes o inaccessibles a

una demanda molt més massiva.

També és important esmentar la importància que han adquirit les mateixes

xarxes de transport local amb relació al turisme. El fet de tenir unes bones

xarxes�de�metro�o�d'autobús és imprescindible per a transportar els turistes,

sobretot quan, davant de l'augment de la demanda, l'oferta ha passat de con-

centrar-se als centres històrics o de negocis a fer-ho per tota la ciutat. També

és important parlar del desenvolupament del lloguer�de�vehicles�privats, que

ha crescut de manera espectacular durant els últims anys, en part gràcies al

desenvolupament de la demanda mateixa i en part gràcies a la implementació

de sistemes nous de reserva a Internet que han portat a terme les companyi-

es que gestionen aquests serveis. Finalment, és ineludible parlar del progrés

que han experimentat determinades formes�de�transport�purament�turístic

durant els últims anys, com és el cas dels autobusos�turístics de gestió tant

pública com privada.
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Una bona xarxa de transports públics facilita l'èxit del turisme urbà.

Activitat

Quina mena de mitjà de transport dins de la ciutat considereu que s'ha de potenciar
més amb relació al turisme urbà: el metro, el taxi, l'autobús? Hi ha alguna diferència
significativa entre els uns i els altres?

3.5. Oferta d'allotjament i de restauració

Pel que fa a l'oferta d'allotjament i de restauració vinculada a aquest mercat

turístic, és important comentar que l'evolució que ha tingut ha exercit una

influència especial en altres tipologies i ha representat un lloc on es pot mi-

rar amb relació a les últimes innovacions en el sector turístic. De fet, ja hem

comentat abans que va ser a les ciutats on va aparèixer el concepte modern

d'hoteleria i de restauració, entre finals del segle XIX i principis del segle XX, i que

substituïa una oferta tradicional i artesana (fondes i cases de menjar) de tota

classe i categoria que s'havia dedicat durant segles a acollir els viatgers ocasio-

nals o temporals que arribaven a la ciutat a fer determinades activitats (des de

diplomàtics fins a obrers temporals, passant per un gran nombre d'agricultors

que acudien a les ciutats durant les fires).

En general, l'hoteleria tradicional ha estat un sector� relativament�ben� re-

gulat, en què la qualitat de l'oferta es presenta al client de manera bastant

clara gràcies a un bon�sistema�de�categorització. No obstant això, els crite-

ris que fins fa unes dècades eren essencials per a diferenciar la qualitat dels

establiments actualment han quedat desfasats a vegades, i en aquest sentit

s'incorporen apreciacions noves a la manera d'entendre un hotel i els serveis

que hi estan associats. D'altra banda, encara que també s'ha avançat conside-

rablement respecte als controls�de�qualitat�i�les�auditories�relatives, i també

en la personalització del que s'ofereix, les estratègies�de�competència d'aquest

negoci han estat ben sovint massa associades a l'element preu, i és una tendèn-

cia que hi ha.

Concepte nou d'hotel

A començaments del segle XX
va aparèixer un concepte�nou
d'hotel, associat amb les ide-
es innovadores de César Ritz, i
que ja tenia en compte aspec-
tes com l'atenció personalitza-
da, la centralització dels ser-
veis a la recepció i també ele-
ments tecnològics clau com la
il·luminació, els banys a cada
habitació o l'ascensor. De fet,
aquest tipus d'hoteleria va ser
el que es va imposar a la majo-
ria de les ciutats fins ben entrat
el segle, quan les noves tecno-
logies i els canvis en les mo-
tivacions i els gustos dels cli-
ents va introduir un tipus nou
d'hotel més funcional, que es
va afegir a l'hotel tradicional.
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L'hoteleria urbana ha experimentat una evolució important durant les últimes dècades.

Amb el pas del temps, l'hotel també s'ha�professionalitzat, i se n'ha perfecci-

onat i especialitzat�l'estructura�organitzativa, i també les relacions verticals

que té (especialment amb els proveïdors) i horitzontals (amb altres negocis

del mateix sector). En aquest sentit, amb el creixement de l'oferta hotelera,

especialment a partir de la segona meitat del segle XX, van aparèixer entitats

noves com els grups�hotelers, que en molts casos, partint d'una oferta familiar

de dos o tres establiments, van acabar tenint centenars de negocis repartits

arreu del món, o com les cadenes�hoteleres, entitats que agrupen diferents

establiments. També s'ha estès la fórmula de la franquícia, aplicada a altres

negocis com el comercial.

Activitat

Com considereu que ha d'evolucionar l'hoteleria urbana en un futur, des d'una perspec-
tiva quantitativa i qualitativa?

Pel que fa a la restauració, va tenir en la ciutat i en el turisme que hi estava

associat el context principal de desenvolupament, des de les tradicionals cases

de menjar fins a un concepte nou de restaurant que es va imposar al llarg del

segle passat, basat en la qualitat�dels�productes�oferts�i�en�el�servei. Avui dia,

dins del concepte de restaurant també s'hi inclouen les cafeteries i els menja-

dors escolars i d'empreses, a més dels que hi ha als establiments hotelers. De

la mateixa manera que dèiem per al cas dels hotels, el concepte de restauració

també experimenta una transformació important associada al paradigma nou

de lleure, tendència que expliquem més endavant.

Lectura recomanada

Respecte a la qualitat en les
destinacions de turisme urbà,
vegeu la referència següent:
Oficina�de�Publicaciones
Oficiales�de�las�Comuni-
dades�Europeas (2000). Por
un turismo urbano de calidad:
Gestión integrada de la calidad
de los destinos turísticos urba-
nos. Luxemburg: Oficina de
Publicaciones Oficiales de les
Comunidades Europeas.
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Avui dia, disposar d'una bona oferta de restauració és indispensable per a desenvolupar un mercat turístic
urbà de qualitat.

Pel que fa al personal�ocupat en l'oferta turística a l'espai urbà, si bé és veri-

tat que el mercat ha estat capaç de generar molta ocupació, moltes vegades

aquesta ocupació s'ha trobat en els grups menys qualificats, la qual cosa podia

anar en detriment de la qualitat que s'oferia. No obstant això, a mesura que

el turisme s'ha especialitzat i sofisticat en l'àmbit urbà, les exigències de pro-

fessionalització de la demanda han estat més grans, la qual cosa ha implicat

un esforç més gros en formació, que pot assumir l'empleat o a vegades l'oferta

mateixa.

3.6. Oferta turística complementària

Amb relació a l'oferta de serveis complementaris vinculats al turisme urbà, ja

hem comentat que ha crescut amb el pas del temps i que ha originat, en gran

manera, la situació actual de transformació en aquesta tipologia. Per norma

general, com a serveis complementaris a l'hotel i el restaurant de la ciutat, dins

del turisme urbà hi ha una oferta bastant àmplia, que a més creix amb el pas

del temps. Originalment, l'oferta principal d'aquest tipus va ser la comercial,

no vinculada, al principi, al fet turístic, però que ben sovint va ser potenciada

pel turisme urbà. A aquesta oferta s'hi va afegir amb el pas dels anys l'oferta�de

lleure�diürn�i�nocturn, o bé amb l'oferta de bars, bars de copes i discoteques,

o bé amb sales de joc o una altra oferta relacionada.

Lectura recomanada

Amb relació a la importància de la celebració d'esdeveniments per al turisme urbà, és molt
interessant la referència següent: Francesc�Gonzàlez�Reverté;�Soledad�Morales (2009).
Ciudades efímeras: Transformando el turismo urbano a través de la producción de eventos. Bar-
celona: Editorial UOC.
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Les destinacions urbanes principals disposen de vies importants on es concentra una
part de l'oferta comercial més rellevant d'aquestes destinacions.

Amb el pas del temps també es va ampliar l'oferta de serveis complementaris

amb ofertes especialitzades noves com la relacionada amb les fires i els con-

gressos o a vegades també amb ofertes específiques associades amb els recursos

particulars que tenia la destinació, com en el cas de les ciutats de litoral o de

muntanya, o de les ciutats organitzadores de grans�esdeveniments.

3.7. Transformació i tendències

Més amunt hem comentat que el turisme urbà és una de les tipologies turísti-

ques genèriques que han tingut una existència més llarga. De fet, des de les

transformacions més importants que hi va haver durant la primera meitat del

segle XX, aquesta mena de turisme es va mantenir sense transformacions espe-

cials durant dècades, i va presentar unes formes i una estructura relativament

semblants, si bé amb les innovacions tècniques i organitzatives oportunes.

No obstant això, aquesta situació va començar a canviar amb la irrupció del

nou�paradigma socioeconòmic (i també turístic) a partir dels anys setanta del

segle passat. D'una banda, perquè més enllà de les innovacions tècniques i or-

ganitzatives que tradicionalment s'havien implementat al món de l'hoteleria i

la restauració, s'ha anat gestant una autèntica�revolució�relacionada�amb�les

tecnologies�de�la�informació�i�la�comunicació�(TIC) i la gestió que en feien

aquests negocis. En aquest sentit, ha estat especialment important l'impacte

de les TIC pel que fa als canals�de�comercialització�i�promoció�del�turisme

urbà i el desenvolupament de formes turístiques noves en aquest espai. Se-
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gurament ha estat en aquesta tipologia on s'han apreciat més clarament els

canvis derivats dels canvis de la demanda, el progrés de les TIC i les ofertes

específiques noves.

La revolució en el transport, associada amb mitjans de transport nous o for-

mes de transport noves, ha estat fonamental. D'una banda, el desenvolupa-

ment explosiu dels vols�de�baix�cost després de la liberalització de l'espai ae-

ri europeu (a rebuf del que ja es va produir als Estats Units) ha estat clau en

l'augment de la demanda de turisme urbà a moltes ciutats, però també ho

ha estat l'accessibilitat nova que han proporcionat mitjans com el tren�d'alta

velocitat o, a les ciutats de litoral, la reactivació�del� transport�marítim i

la recuperació del fenomen dels creuers. També ha estat fonamental que les

grans ciutats turístiques hagin desenvolupat les infraestructures pel que fa al

transport�urbà, especialment amb relació al transport públic, i també que ha-

gi crescut el sector del lloguer�de�vehicles.

Òbviament, la demanda s'ha vist influïda per aquestes transformacions tec-

nològiques, per la capacitat que els ha donat de gestionar el viatge i de des-

plaçar-se, però ha estat igual de rellevant o fins i tot més el canvi mateix en

les motivacions del turista de ciutat. D'un seguit d'activitats que abans eren

complementàries a un fet purament genèric s'ha passat a un desplaçament

a�la�ciutat�per�motivacions�específiques, tant les lligades als negocis, la cul-

tura, el lleure, les compres o l'assistència a determinats esdeveniments, com

les relacionades amb atractius únics de les destinacions. De la mateixa mane-

ra que explicàvem per al cas del turisme de sol i platja, això ha donat lloc a

l'aparició de turismes específics nous en l'espai urbà, que més endavant ana-

litzarem amb deteniment.
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El tren d'alta velocitat s'ha convertit en un aliat important per al desenvolupament del turisme urbà en moltes destinacions.

En general, el futur del turisme urbà es planteja associat amb aquestes tipolo-

gies turístiques especialitzades noves, però també vinculat a estàndards nous

de qualitat, servei i personalització de l'oferta. De la mateixa manera que pas-

sava en l'espai litoral, hi ha moltes ciutats on ja s'ha arribat al punt màxim

de saturació de la capacitat de càrrega, sia per desequilibris mediambientals

sia concretament en aquest cas per desequilibris en la relació entre la població

local i el turista. Sovint la percepció�de�les�externalitats�negatives�ha�estat

molt�superior�a�la�de�les�positives. Per a molts ciutadans, és complicat veu-

re que el turisme també indueix a un seguit de despeses, relacionades amb la

conservació i recuperació del patrimoni i les infraestructures i els serveis pú-

blics que necessita el turista mateix i que fa servir durant la seva estada, però

de les quals també es beneficia el ciutadà resident.

Amb relació a aquests elements, es tendeix a pensar en una planificació� i

gestió�més�propera, a fi que l'arribada d'aquests corrents turístics no afecti

gaire la vida a la ciutat. En aquest sentit, és imprescindible que es conciliïn

els interessos turístics amb els valors culturals i patrimonials de la destinació.

De fet, hi ha molta gent del sector que està d'acord que aquests valors s'han

de prioritzar sempre. En tot cas, les externalitats negatives es poden alleuge-

rir amb diferents actuacions, o bé descongestionant el trànsit utilitzant trans-

ports llançadora entre determinats punts de la perifèria urbana i els llocs mo-

numentals, o bé reforçant els serveis públics (seguretat, neteja, accessos) en els

espais d'interès turístic. Una planificació adequada no solament ha de revertir

una situació inicial de desequilibri sinó que ha de tenir en compte que hi ha

d'haver una repercussió positiva pel que fa a la millora de les condicions de

vida dels ciutadans de la destinació. En aquest sentit, el paper que han tin-

Turisme de Barcelona

Un exemple d'aquests consor-
cis és Turisme de Barcelona,
creat el 1993, just després de
l'experiència dels Jocs Olím-
pics, per l'Ajuntament de Bar-
celona, la Cambra de Comerç
d'Indústria i Navegació de Bar-
celona i la Fundació per a la
Promoció de Barcelona. Com
indica en el seu lloc web, el
Consorci treballa per promou-
re la ciutat com a destinació
turística mitjançant diverses lí-
nies o diversos programes, i
ofereix un ventall de produc-
tes i serveis destinats al sector
turístic professional i al turista
individual.

http://www.barcelonaturisme.com/
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gut tradicionalment les administracions es pot traslladar a organismes nous

en què els interessos privats també tinguin un paper decisiu. L'exemple dels

consorcis�publicoprivats és representatiu a aquest efecte.

Finalment, hi ha moltes ciutats turístiques que fan un esforç per diversificar

l'oferta turística i afavoreixen, a més, la dispersió territorial de la demanda per

a disminuir-ne l'impacte o diversificar els productes turístics, a fi d'alleugerir

la càrrega de determinats recursos, i adapta així la diversitat de l'oferta als di-

versos segments�de�la�demanda. De fet, aquesta segmentació tindrà cada ve-

gada més importància en la política turística de les destinacions urbanes que

tenen una capacitat de càrrega limitada i més rígida que la d'un altre tipus de

destinacions. D'altra banda, hi ha activitats noves, com les visites guiades a

determinats espais que fins ara no s'havien concebut mai com a espais turístics

o els trajectes a peu per diferents rutes, que fan pensar en la idea que en el

turisme urbà també hi tindrà un paper destacat la creació�d'una�experiència

turística lligada a l'àmbit cultural, en la qual l'oferta tradicional continuarà

essent important però en la qual també seran importants els agents socials

i, especialment, els que estan relacionats amb la cultura. Si bé hi ha moltes

destinacions urbanes que s'especialitzaran oferint una oferta específica i, per

tant, s'enfocaran a alguna activitat concreta, n'hi ha moltes altres que es diri-

giran a una etapa en què predominarà una concepció�sistèmica�i�global�de

la�destinació, i en aquest sentit continuarà essent en molts casos un autèntic

mercat genèric.
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4. El turisme rural

Durant els últims anys, el turisme rural s'ha convertit en una realitat econòmi-

ca, social i cultural a molts països, en paral·lel amb els canvis que hi ha hagut a

l'entorn. Si bé el passat d'aquest turisme es remunta, com hem vist en l'apartat

anterior, als mateixos orígens del turisme com a fenomen contemporani, ha

estat durant la segona meitat del segle XX quan el desenvolupament que ha

tingut l'ha convertit en una de les�tipologies�genèriques�amb�més�impacte

sobre�les�destinacions�en�què�ha�aparegut.

El turisme rural s'ha convertit també durant els últims anys en una�de

les�opcions�més�importants�amb�relació�a�les�estratègies�de�desen-

volupament�de�les�zones�rurals.

Malgrat els problemes que també poden derivar de la contribució�valuosa

que�ha�fet�a�les�economies�rurals mitjançant la generació�d'ocupació�i�in-

gressos,�la�compatibilitat�amb�la�conservació�del�patrimoni�natural�i�pa-

trimonial, la possibilitat d'una adaptació�millor�a�formes�de�treball�noves

i especialment la complementarietat�amb�altres�activitats ha fet que les ad-

ministracions la considerin una opció vàlida i una alternativa a anteriors polí-

tiques de desenvolupament rural. De fet, aquesta tipologia ha generat en mol-

tes destinacions una implicació de la població local com no s'havia vist mai

en altres destinacions. No obstant això, hi ha moltes de les estratègies relaci-

onades amb aquesta activitat que no han tingut en compte que els beneficis

que genera solen aparèixer a mitjà i llarg termini i que moltes vegades les ex-

periències de creació d'oferta no han estat lligades amb l'estudi del desenvo-

lupament de la demanda. De fet, ben sovint l'impacte inicial que causa pot

ser significativament negatiu i es pot passar d'una il·lusió inicial a l'aparició de

resistències entre els agents locals.

Vall Fosca

El cas de la vall Fosca, al Piri-
neu català, és un bon exem-
ple de la polèmica que pot
generar l'aposta pel desenvo-
lupament del turisme rural.
Amb projectes importants per
a crear complexos hotelers
de grans dimensions paralit-
zats per la crisi immobiliària,
l'aposta de mitjà i llarg termi-
ni pel desenvolupament d'un
turisme rural amb menys pre-
tensions no va ser ben rebuda
pels agents locals.

http://www.vallfosca.net/
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El turisme rural ha esdevingut una opció important de desenvolupament en moltes àrees rurals.

Avui dia, des�d'un�punt�de�vista�territorial, es considera que el turisme rural

és el que es desenvolupa en zones rurals per diferents motius, si bé com ja

sabem s'ha de tenir en compte que hi ha un turisme genèric (quan no hi ha

un motiu concret) i diferents turismes especialitzats en l'espai rural (quan hi

ha motivacions específiques), dels quals tractarem en el capítol següent. Des

d'una�perspectiva�socioeconòmica, el turisme rural és una activitat o mercat

(depèn des d'on ens ho mirem) composta per una oferta i destinada a una

demanda que té com a motivació el contacte amb el medi ambient i la població

de l'àmbit rural.

Si bé al principi es va entendre com una alternativa al turisme de masses al

litoral o la ciutat, avui dia s'ha transformat en una tipologia�genèrica�i�cada

vegada�més�popular. Actualment, després de dècades de desenvolupament,

el turisme rural entra�en�una�fase�de�maduresa, en la qual ha superat la fase

inicial, centrada en la primacia de l'allotjament, i comença una etapa�nova

de�diversificació, de la mateixa manera que hem vist per a les tipologies an-

teriors. L'activitat s'enfronta, doncs, a reptes nous i disposa també de possibi-

litats noves.

4.1. Caracterització de la demanda

La demanda de turisme rural ha experimentat una evolució�realment�con-

siderable durant els últims anys, tant�des�d'un�punt�de�vista�quantitatiu

com�qualitatiu. Encara que ja hem comentat que el turisme rural té l'origen a

començaments del segle XX a partir de fenòmens com l'"allotjament i desde-

juni" britànic o l'alpinisme centreeuropeu, és especialment a partir dels anys
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seixanta quan, en paral·lel amb el desenvolupament dels altres turismes genè-

rics que hem vist en aquest capítol, apareix el turisme rural tal com avui dia

el coneixem.

Precisament, amb la consolidació del procés�d'urbanització�i�de�crisi�del�món

rural als països industrialitzats, apareix una demanda nova interessada cada

vegada més en les virtuts i els recursos d'aquest molt rural. En molts països, els

mateixos treballadors de la ciutat que provenen del camp són els primers de

donar peu a un redescobriment dels atractius d'aquest món rural. L'antecedent

d'aquest fenomen són les�visites�i�les�estades�temporals�a�les�cases�familiars

dels�pobles�d'origen�d'aquests�treballadors, però que amb el pas del temps

s'estén a capes noves de la societat, a mesura que un percentatge més gran

de la població urbana perd les arrels o els contactes amb el món rural. Els

aspectes com la recuperació�dels�valors�tradicionals�o� identitaris formen

part de les primeres motivacions de la demanda de turisme rural als Estats

Units i especialment a Europa, als quals amb el pas dels anys s'afegiran els que

estan relacionats amb�una�consciència�mediambiental�més�gran�i�un�desig

de�conèixer�o�redescobrir�la�natura�i�el�patrimoni�rural.

El perfil del turista rural ha canviat notablement durant les últimes dècades.

Als països amb més tradició de turisme en l'espai rural, com Anglaterra, aquest

fenomen va mobilitzar, ja des dels anys seixanta, una demanda�interclassista

que�va�al�camp�especialment�a�descansar. D'altra banda, en altres països

en què la industrialització ha estat més tardana s'ha comentat també que al

començament el fenomen de redescobriment del camp es va fonamentar en

visites�a�residències�familiars, si bé paral·lelament va aparèixer un fenomen

que ja era turístic i que té l'origen�en�un�tipus�de�demanda�elitista, la que en

països com Portugal (pousada) o Espanya (casas de labranza) visitava antigues

explotacions�agràries�que�l'Estat�reutilitzava�amb�finalitats�turístiques i a

fi de fomentar el turisme en l'espai rural. També amb aquesta finalitat, l'Estat

Serra de Gredos

De fet, el primer d'aquests pa-
radors és exemplar, ja que es
va construir a la zona de la ser-
ra de Gredos, a la província
d'Àvila, en un vedat de cace-
ra reial, a instàncies del rei Al-
fons XIII, a fi d'allotjar-hi una
demanda aristocràtica i burge-
sa que precisament hi anava
per motius relacionats amb la
cinegètica.

http://www.gredos.com/
http://www.gredos.com/
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espanyol va posar en marxa el programa de Paradors Nacionals de Turisme,

molts dels quals eren en ciutats amb un patrimoni destacat si bé també n'hi

havia molts en l'àmbit rural.

No obstant això, aquesta mena de demanda es va ampliar a partir dels anys

setanta i vuitanta, quan en la majoria dels països industrialitzats va créixer la

consciència�mediambiental�i�la�necessitat�d'un�retrobament�amb�els�va-

lors�rurals. A la tradicional demanda d'alt poder adquisitiu s'hi va sumar una

demanda nova de classe mitjana i mitjana baixa amb menys capacitat adqui-

sitiva i de consum, però molt més abundant. Aquesta demanda va ser la que

va transformar el lleure de l'espai rural d'una activitat�prototurística,�d'una

banda,�i�exclusivista,�de�l'altra,�en�un�fenomen�de�masses, i en definitiva

la que ha arribat fins als nostres dies.

Activitat

Què penseu sobre el fet que el turisme rural esdevingui també una tipologia de masses?

Actualment, la major part de la demanda d'aquesta tipologia turística és pre-

cisament una demanda�de�poder�adquisitiu�mitjà�i�alt, d'una mitjana d'edat

relativament�baixa, compresa entre els vint-i-cinc anys i els quaranta, amb

un nivell�de�formació�mitjà�i�alt i en què els homes i les dones tenen un

repartiment semblant. En termes generals, es tracta d'una demanda que té una

percepció�nova�del�que�ha�de�ser�el�turisme, a partir de l'experiència de ge-

neracions anteriors respecte al deteriorament causat al litoral, la consideració

del paradigma ecològic com a valor de futur, el valor social que ha adquirit la

natura i el patrimoni cultural durant els últims anys, i la reactivació de l'ideari

de preservació identitària, entre altres qüestions.

Precisament durant els últims anys aquesta�demanda�ha�experimentat�un

creixement�espectacular, amb relació a la posada de moda del món rural i a

l'associació de l'espai rural com a multifuncional, on el caràcter actiu i parti-

cipatiu de les formes turístiques noves és més present que mai.

De fet, en aquesta tipologia s'aprecia molt bé la transformació des d'una

etapa en què prevalia una intenció genèrica de la demanda cap a una

fase nova en què apareixen una gran multiplicitat d'ofertes especialit-

zades associades amb diferents motivacions i gustos de la demanda.

En aquest punt és vital tenir en compte l'impacte que ha tingut per al creixe-

ment de la demanda el desenvolupament�de�les�infraestructures i la millo-

ra�de�les�comunicacions, de les quals parlarem més endavant, de la mateixa

manera que hi ha incidit l'impacte de les tecnologies�de�la�informació�i�la

comunicació i la capacitat que ha donat a la demanda�de�gestionar�el�seu

viatge�i�crear�un�producte�turístic�a�mida.

Lectura recomanada

Manuel�Ferrer (1994). Decli-
ve demográfico, cambio urbano
y crisis rural: Las transformaci-
ones recientes de la población
de España. Pamplona: EUN-
SA, Ediciones de la Universi-
dad de Navarra.
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Activitat

Quina opinió en teniu, del desenvolupament de les infraestructures (de transport i d'un
altre tipus) en l'àmbit rural? D'una banda, són indispensables per al progrés de l'activitat
econòmica, però de l'altra, poden afectar negativament el principal recurs d'aquesta ti-
pologia, és a dir, el paisatge. Com considereu que hi ha d'actuar l'Administració pública?

Les tecnologies de la informació i la comunicació han tingut un paper decisiu en la popularització del turisme rural.

També és important precisar que aquesta demanda és de caire�menys�esta-

cional que la tradicional de masses en altres tipologies, si bé l'estacionalitat

també hi és present. De fet, la major part de la demanda es concentra en el

període estival, encara que cada vegada més es distribueix en altres períodes de

l'any gràcies a l'atractiu de recursos nous com ara esdeveniments periòdics o

temporades gastronòmiques (per exemple, la temporada d'anar a caçar bolets

o les temporades de caça en algunes zones).

Activitat

Com us sembla que es pot solucionar el problema de l'estacionalitat setmanal del turisme
rural? Pot anar de la mà d'una diversificació del producte que s'ofereix? Per la via dels
preus? Per la d'altres factors?

Finalment, un altre element important que s'ha de tenir en compte és la pro-

cedència�d'aquesta�demanda. En aquest sentit, hi ha diferents models de tu-

risme rural, des del nord-americà, en què com passa en la resta de tipologies la

demanda és bàsicament domèstica, fins a altres models com el de Costa Rica,

en què la demanda té a veure bàsicament amb el turisme de natura i és essen-

cialment internacional. A Europa també hi són, aquestes diferències. Un dels

models exemplars és el d'Irlanda, on la major part de la demanda prové de la

resta d'Europa, dels Estats Units i d'altres països i que està composta especial-

ment per descendents d'irlandesos que van emigrar en diferents moments de

la història. En altres casos, com el d'Espanya, una de les potències turístiques

principals d'arreu del món, la demanda de turisme rural és majoritàriament

Estacionalitat setmanal

Cal afegir a això, però, que un
problema per a bona part de
l'oferta és que aquesta deman-
da presenta una estacionali-
tat�setmanal, de manera que
l'ocupació es concentra ge-
neralment els caps de setma-
na, i la resta de la setmana és
més problemàtica. Per tant, en
aquest sentit, s'ha de treballar
perquè hi hagi una distribució
més bona d'aquesta ocupació.

http://www.conozcacostarica.com/
http://www.visiteurope.com/
http://www.tourismireland.com/
http://www.usatourist.com/
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estatal, de manera que encara hi ha un marge ampli per a captar una demanda

internacional que fins ara s'ha interessat més en les seves platges que no pas

en els recursos interessants que hi ha a l'interior.

4.2. Recursos i infraestructures

Des del començament, els recursos principals a partir dels quals s'ha desenvo-

lupat el turisme rural han estat els que tradicionalment s'han anomenat recur-

sos�passius, essencialment els recursos�naturals i especialment el paisatge.

Més amunt hem comentat la importància que ha tingut la percepció subjecti-

va del paisatge en la generació de les imatges de les destinacions turístiques,

un element que encara ara és central en l'atractiu d'aquesta tipologia.

De la mateixa manera que hem dit per al cas del turisme litoral, la demanda de

turisme rural va néixer precisament de l'atractiu d'aquest recurs�paisatgístic,

i és precisament amb relació a aquest recurs que han sorgit els primers dese-

quilibris associats amb el desenvolupament d'aquesta activitat. En general, els

paisatges pels quals s'ha sentit atret el turista rural han estat els naturals, as-

sociats a espais�naturals�protegits amb una fauna, flora i geologia específi-

ca, però especialment els paisatges�agraris, els paisatges que ha transformat

l'home durant segles i als quals ha tornat una bona part de la demanda urba-

nita a la recerca de les seves arrels.

El paisatge agrari i el natural són els recursos principals del turisme rural.

Entre els recursos passius també podem destacar els recursos�patrimonials,

etnològics�i�artístics, oblidats molt de temps però que cada vegada cobren

més importància en la conformació del producte turístic rural. Des d'una si-

tuació de desemparament i deixadesa, o simplement funcional, hi ha molts

d'aquests recursos que han passat a ser objecte de monumentalització, trans-

formats en museus o centres d'interpretació. Unes actuacions que a vegades

Espais naturals protegits

A Espanya hi ha quatre tipus
diferents d'espais naturals pro-
tegits: parcs naturals, reserves
naturals, monuments naturals i
paisatges protegits.
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han estat decisives per al desenvolupament mateix de les destinacions rurals

locals però que a vegades han entrat directament en conflicte amb la població

local, especialment quan han estat imposades per la demanda turística.

A aquests recursos s'hi han d'afegir també els recursos�vinculats�al�comerç

artesanal�i�a�la�gastronomia�rural, cada vegada més importants en l'atractiu

de les destinacions rurals i que actualment es relacionen progressivament

amb una oferta de qualitat, àmplia, en què el producte turístic deixa de

compondre's d'una oferta d'allotjament i de restauració i mira d'aconseguir

recursos nous per generar un producte integral lligat amb la imatge de la des-

tinació.

El comerç artesanal s'ha vist afavorit pel desenvolupament del turisme en molts nuclis
rurals.

Finalment, als recursos de caire passiu s'hi han d'afegir els recursos�actius,

vinculats�a�l'element�etnogràfic,�al�folklore,�a�les�festes�populars, i més re-

centment els�esdeveniments�i�les�activitats�programats�en�l'espai�rural. Pel

que fa a aquests recursos, també es trobaven en els fonaments de la mateixa vi-

sita a l'espai rural al començament, al segle XIX, i fins i tot hi va haver moltes de

les primeres organitzacions promotores que van partir d'experiències vincula-

des a les festes populars en l'àmbit rural. Avui dia tornen a tenir una gran im-

portància amb relació a la necessitat de disposar d'una temporada turística més

àmplia, i evitar així l'estacionalitat que també és present en aquesta tipologia

(si bé no n'hi ha tanta com en el turisme de litoral). A més, cada vegada tenen

més importància els recursos geogràfics lligats amb l'element actiu en l'espai
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rural, com per exemple les muntanyes i els camins, on es pot fer alpinisme

o excursionisme, o passejades amb cavall, o els rius i llacs relacionats amb la

pràctica esportiva i lúdica.

El folklore és un dels recursos més importants per a potenciar la celebració d'esdeveniments periòdics que
afavoreixin el turisme en l'espai rural.

Pel que fa a les infraestructures, durant dècades l'espai rural va ser considerat

pel món desenvolupat un espai�de�caire�secundari, maltractat per l'actuació

pública i privada urbana, i en general es va entendre que era el lloc perfecte per

a externalitzar moltes de les infraestructures (residus, centrals energètiques)

que la ciutat no volia tenir a prop. En l'espai rural també es van desenvolupar

les infraestructures de transport necessàries perquè la ciutat prosperés, o bé

per a connectar les urbs amb altres zones o bé per a fer-hi arribar els productes

del camp.

No fa gaire s'ha començat a tenir més consciència de les vertaderes necessitats

del desenvolupament rural i especialment de la seva població, i en aquesta

consideració nova el turisme rural ha tingut moltes vegades un paper central

com a vertebrador de les estratègies de desenvolupament. En un espai rural

que avui dia té sens dubte un caràcter�multifuncional i en què agricultura,

indústria i turisme tenen un pes que s'ha considerar, és indispensable tenir

en compte unes infraestructures que siguin útils des d'una perspectiva trans-

versal, en què es tingui en compte també el desenvolupament d'una estruc-

tura econòmica equilibrada i sostenible, i en què el concepte de sostenibili-

tat tingui un paper especialment rellevant. En aquest sentit, el paper�de�les

administracions, i també la responsabilitat del sector privat, és fonamental

per a treure el rendiment�màxim�a�unes�infraestructures que, d'altra banda,

també han de ser respectuoses�amb�els�recursos�turístics�principals�d'aquest

espai,�especialment�els�naturals�i�paisatgístics. Per això fa falta una estratè-

gia�de�planificació�que�asseguri�la�sostenibilitat i el desenvolupament de

la zona, i elaborar unes regles de joc que, al seu torn, permetin actuar a les

forces del mercat.

Nota

En general, fins a dates molt
recents, la desconsideració per
les necessitats de la població
rural va ser bastant generalit-
zada. Les polítiques que inten-
taven promoure el desenvo-
lupament rural, com la políti-
ca agrària comuna a la Unió
Europea, ho feien des de la
perspectiva que el món rural
no caigués en una crisi enca-
ra més greu de la que tenien i
des del punt de vista del con-
sumidor urbà (encara que fi-
nalment els fossin perjudicials).
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4.3. Implicacions de la intermediació

Pel que fa a la intermediació turística en aquest àmbit, és important assenyalar

que les implicacions que té amb relació a aquesta tipologia han estat bastant

diferents de les que hi ha hagut en les anteriors, tant en el turisme urbà com

especialment en el turisme de litoral o de sol i platja. En aquest sentit, tenint

en compte que al començament aquesta activitat tenia un component famili-

ar o bé se situava en un tipus de turisme elitista, els canals de comercialització

tradicionals no van tenir mai un paper rellevant en el moviment turístic rural.

En molts casos, a causa del desconeixement dels mercats o de la mateixa debi-

litat de l'oferta, va fer ús de camins propis de comercialització, moltes vegades

de caràcter públic.

Així, la tendència del començament va ser crear i usar petites centrals de re-

serves, que tenien el suport d'oficines de promoció conjuntes, que moltes ve-

gades assumien també tasques de foment i planificació. Aquesta situació ha

canviat amb el pas del temps, i ha donat lloc a la configuració de centrals de

reserva cada vegada més grans, amb una estructura més semblant a la dels ca-

nals tradicionals de comercialització, i que en la majoria dels casos tenen com

a canal principal Internet. D'altra banda, no ha estat fins fa poc que la inter-

mediació tradicional també ha adquirit un pes més gran en la comercialitza-

ció del producte turístic rural i la creació de cadenes de valor orientades a la

demanda d'aquest tipus de turisme, si bé ho ha fet precisament en el moment

en què les noves tecnologies de la informació i la comunicació han capacitat

el turista per a crear el seu producte turístic a mida, des de la cerca de desti-

nacions atractives a la Xarxa, fins a la reserva de l'allotjament i altres serveis

complementaris a la zona.

4.4. Implicacions del transport

De la mateixa manera que passava en el cas de la intermediació, les implicaci-

ons pel que fa al transport vinculat a aquesta tipologia turística han estat fins

ara molt diferents de les que es podien relacionar amb altres mercats genèrics,

en què el pes de mitjans com el tren o l'avió eren molt importants.

En general, en el desplaçament cap a les zones rurals, el�gran�protago-

nista�ha�estat�l'automòbil�privat, molt lligat�al�turisme�domèstic que

principalment ha nodrit aquest tipus de turisme i essencialment�pràc-

tic per la mateixa flexibilitat que donava al turista el fet de desplaçar-se

al territori i visitar els recursos que feien atractiva la destinació.
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L'accés de vehicles a l'espai rural és fonamental per al progrés del turisme en aquest espai.

En aquest sentit, segurament cada vegada és més important la transformació

que hi ha en la mateixa activitat, en el sentit de diversificar l'oferta i buscar

alternatives al turisme tradicional. Cada vegada més, molts dels turistes que

van al litoral o a la ciutat per motius genèrics –relacionats amb el descans–

o específics –relacionats amb algun fet o alguna activitat– combinen aquesta

visita amb alguna visita a l'interior, de manera que per al turisme rural també

és important�el�desenvolupament�dels�mitjans�amb�què�arriben�a�la�des-

tinació�aquests�turistes�de�sol�i�platja�o�urbans�(en�termes�de�regió�o�zona

amb�diferents�tipologies). En aquest mateix sentit, també pot ser rellevant

la consolidació de negocis com el del lloguer�de�vehicles, cada vegada més

assequibles per a una demanda més àmplia i que òbviament compleixen la

mateixa funció que els automòbils privats pel que fa a flexibilitat i practicitat.

4.5. Oferta d'allotjament i de restauració

Com ja hem indicat, els canvis socials i econòmics de les últimes dècades, as-

sociats al canvi mateix de paradigma que es dóna amb el pas d'un model for-

dista a un de postfordista, tenen un impacte decisiu sobre el comportament

social. Tots aquests elements procedents dels canvis que hi ha en la demanda

lògicament tenen una traducció en l'oferta turística, que és una de les que s'ha

desenvolupat més amb relació a aquests canvis, amb un creixement fort els

últims anys. No obstant això, és una�de�les�ofertes�en�què�és�més�complicada

una�conceptualització. Fins i tot al principi no es considerava una activitat

que per si sola pogués generar rendibilitat, ingressos, i s'associava gairebé sem-

pre amb l'agricultura (complement de rendes a les explotacions agràries).
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L'agroturisme ha estat l'oferta de turisme rural que han potenciat més les administracions públiques, a causa de l'important
efecte multiplicador que genera.

Segurament l'agroturisme és l'oferta de turisme rural que té més en

compte aquesta compatibilitat entre l'activitat turística, l'agricultura i

altres activitats autòctones de la zona, i en què segurament l'impacte

per l'efecte multiplicador (capacitat d'arrossegament) és més gros grà-

cies al fet que en general s'ha desenvolupat a fi de complementar�les

rendes�agràries. No obstant això, l'oferta que potser s'ha desenvolupat

més amb relació al turisme en l'espai rural ha estat la que està lligada

amb les activitats�empresarials�d'allotjament, que en la majoria dels

casos no s'ha relacionat amb l'activitat agrària.

No obstant això, molts dels negocis basats en l'allotjament han estat els di-

namitzadors pel que fa a la creació d'ocupació i l'aparició d'activitats noves

en aquest espai, i han sostingut finalment moltes activitats en crisi, com els

agropecuaris, gràcies a l'oferta de restauració local o als serveis complementa-

ris lligats amb el comerç o l'artesania.

Al concepte tradicional d'allotjament i de restauració, el turisme rural hi in-

corpora, cada vegada més, perspectives noves que amplien la possibilitat que

al principi era única de descansar i gaudir dels recursos passius d'aquest espai.

Així es desenvolupen ofertes�noves�com�els�albergs�rurals�o�els�càmpings

rurals. En general, encara que el concepte d'hoteleria�rural és antic, ha estat

sempre una forma minoritària en aquest espai, si bé actualment adquireix un

impuls nou amb formes noves lligades també amb les motivacions noves de

la demanda i amb un caire d'oferta diferent i que presenta uns serveis d'una

qualitat per sobre de la mitjana en aquest àmbit.

Lectura recomanada

Pel que fa a l'agroturisme i
les possibilitats que ofereix
amb relació a la complemen-
tarietat de rendes mitjançant
l'organització cooperativa,
podeu consultar la referència
següent: José�Luis�Chacón
(2001). Las cooperativas de
agroturismo como complemen-
to de rentas agrarias: Recursos
naturales. València: Genera-
litat Valenciana, Conselleria
d'Agricultura, Pesca i Alimen-
tació.
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Els càmpings rurals són una opció que cada vegada té més èxit entre els turistes.

Activitat

Reflexioneu sobre l'hoteleria en l'àmbit rural. Com us sembla que ha d'evolucionar en un
futur per adaptar-se al tipus de turisme que es fa en aquest espai?

Per raons òbvies, les característiques de l'oferta en aquest espai no poden ser

les mateixes que en els que hem descrit abans, i en general han de ser més

dinàmiques. En aquesta mena d'ofertes l'element intangible o experiencial co-

bra un valor destacat. En aquest sentit, hi ha diferents barreres que poden di-

ficultar el desenvolupament de l'oferta turística rural, com la falta d'actitud

emprenedora o de capacitat d'inversió. En tot cas, cada vegada es tendeix més

a destacar que la qualitat�del�servei�ha�de�ser�un�element�que�s'ha�de�po-

tenciar, la qual cosa està relacionada amb la necessitat de millorar�la�classi-

ficació�i�categorització�de�l'oferta. També en aquest sentit s'ha�de�millorar

la�formació�dels�empresaris�i�treballadors en un tipus de turisme que pel seu

propi caràcter ha estat fins�ara�de�dimensió�reduïda�i�de�propietat�familiar

(si bé cada vegada hi ha més negocis gestionats de manera societària i des d'un

origen urbà). En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que moltes vegades la

poca formació del capital humà fa que l'adaptació a les formes noves de turis-

me sigui difícil. A vegades, també, les actituds immobilistes poden perjudicar

el desenvolupament d'aquest mercat.

Moltes vegades, la gran� atomització� i� dispersió� que� hi� ha en l'oferta

d'allotjament i de restauració en l'àmbit rural ha impedit aconseguir uns ni-

vells de rendibilitat òptims, i un dels reptes�de�futur és, precisament, assolir

una coordinació�més�bona�de�l'oferta�per�a�potenciar�la�promoció�i�comer-

cialització�del�producte,�i�també�per�a�tenir�més�representativitat�davant

de�l'Administració. Si bé és veritat que en la majoria de les destinacions hi
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ha un grau alt d'associacionisme, en molts casos això no s'ha traduït en una

millora de la coordinació, i s'ha produït a una escala tan petita que no ha estat

prou efectiu en l'actuació.

4.6. Oferta turística complementària

Amb relació a l'oferta de serveis complementaris, i de la mateixa manera que

en la resta de tipologies anteriors, la progressió que ha tingut s'ha relacionat

amb la transformació de l'activitat turística i l'aparició d'un gran nombre de

turismes específics. En aquest sentit, en�una�primera�etapa�del�turisme�ru-

ral,� l'oferta�de� serveis�complementaris�era�molt�escassa i el producte�es

concentrava�essencialment�en�l'oferta�d'allotjament�i�en�la�restauració del

negoci o la destinació.

A les destinacions més madures, precisament, la professionalització�i�diver-

sificació�progressiva�de�l'activitat�va�comportar�un�creixement�en�l'oferta

d'aquesta�mena�de�serveis. D'una banda, les activitats�comercials�artesanes

van implicar el primer pas en aquest sentit, quan hi va haver moltes destina-

cions locals que es van omplir de comerços amb productes locals (o pretesa-

ment locals en alguns casos). De l'altra, també van aparèixer els primers�ser-

veis�d'excursions�o�rutes pels voltants de les destinacions, tant amb�guies�a

peu, seguint senders utilitzats antigament amb finalitats agrícoles o ramade-

res, com a�cavall, moda molt estesa durant els últims anys.

La consolidació de les activitats complementàries és fonamental per al progrés del turisme rural.

Amb el pas del temps, hi ha hagut múltiples ofertes lligades als recursos de

cada zona, tant visites�culturals,�de�natura� (on� l'oferta�relacionada�amb

l'ornitologia�és�destacada)�com�ofertes�lligades�a�la�cacera�o�a�la�gastrono-

mia, sia turisme�d'aventura�i�turisme�actiu, que han destacat molt. Sens dub-

te és molt important esmentar el paper que ha adquirit dins de l'àmbit rural el

turisme�de�salut i especialment el de balneari, que ha ressorgit d'una manera
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fulgurant després de dècades de crisi durant l'etapa del turisme de masses. En

tot cas, la informació respecte a totes aquestes ofertes s'exposa amb més detall

en el pròxim capítol.

Com passa amb altres tipologies turístiques, avui dia el turisme rural pot ser

perfectament un mercat genèric, al qual la demanda acudeix simplement per

motius relacionats amb el descans o el lleure, que comparteix el mateix espai

geogràfic amb un seguit d'activitats que atreuen una demanda per motius es-

pecífics, que veurem més endavant.

4.7. Transformació i tendències

En definitiva, el turisme rural és una de les activitats turístiques que ha evo-

lucionat més i s'ha transformat més durant els últims anys, encara que conti-

nua mostrant aspectes negatius, com una demanda�heterogènia,�el�mante-

niment�d'una�oferta�no�reglada�i�una�estacionalitat�més�baixa�que�altres

tipologies. A més, la incidència�de�les�administracions�públiques ha estat

determinant per al seu creixement. Des de la dècada dels vuitanta, especial-

ment en l'àmbit europeu, el turisme rural ha estat instrumentalitzat àmplia-

ment per les administracions públiques, que entenien que la posada en valor

del patrimoni rural (natural i cultural) era una bona estratègia per a revitalitzar

determinades zones en crisi econòmica i social (despoblament, crisi agrària).

El seu valor pel que fa a activitat�generadora�d'ocupació�i�ingressos,�la�seva

capacitat�per�a�complementar�la�renda�d'altres�activitats�i�la�compatibili-

tat�amb�la�conservació�natural�i�patrimonial han facilitat que fos la desti-

nació�dels�fons�d'institucions com els de la Unió Europea (per exemple, els

fons Feder, canalitzats mitjançant programes com els Leader). No obstant això,

moltes vegades no s'ha tingut en compte que, com a mínim a curt termini,

l'impacte pot ser negatiu i generar resistències entre els agents locals.

En termes generals, s'ha de tenir en compte que es tracta d'una activitat que a

llarg termini pot acabar tenint un retorn òptim i que és una�alternativa�per-

fecta�tant�a�la�crisi�de�les�activitats�agrícoles�com�al�creixement�residen-

cial�desmesurat en el medi rural, però que aquest retorn se sol donar en el

llarg termini i que, per tant, s'ha de donar temps al desenvolupament�d'una

bona�oferta�de�serveis�complementaris�de�l'oferta�bàsica�d'allotjament�i

de�restauració. En tot cas, el creixement que tingui ha de ser guiat per una

planificació�pública�correcta en què s'impliqui també el sector privat creant

xarxes�empresarials�sòlides.
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La innovació i l'adaptació a la demanda estan transformant l'oferta turística rural.

En definitiva, sembla que bona part de l'oferta turística rural s'encamina a cre-

ar�un�producte�més�elaborat, en què la innovació�i�l'adaptació�a�la�deman-

da són cada vegada més importants, en què s'afegeixen controls�de�la�qua-

litat i s'aconsegueixen possibilitats�noves�de�capitalització, i en què la for-

mació�en�els�empresaris�i�treballadors és cada vegada més important també.

En aquest sentit, és indispensable tant l'actuació de l'Administració com la

creació de xarxes o clústers a les destinacions per a donar lloc a un model de

desenvolupament�integral que potenciï les capacitats internes de les desti-

nacions rurals de manera que es puguin fer servir per a enfortir la societat i la

seva economia de dins cap a fora. Un turisme rural basat en aquest paradigma

accentua la sostenibilitat,�els�beneficis�de�la�petita�escala�i�la�gestió�local.

En un entorn cada vegada més canviant i competitiu, les tendències principals

del turisme rural s'encaminen a situar la innovació�com�un�element�central,

i en aquest sentit el paper�dels�emprenedors és vital, especialment a fi que

l'activitat no depengui dels ajuts públics i que es creï un clima�empresarial

òptim. A més, aquesta oferta ha d'estar més enfocada�a�la�demanda, i ha

de fer servir eines�noves�de�màrqueting i estratègies competitives noves. En

aquest sentit, el fet d'utilitzar més les tecnologies�de�la�informació�i�de�co-

municació és vital. El temps del fullet i del saló de turisme va passant, i la

importància dels portals 2.0, de les centrals de reserva en línia i de la gestió

del negoci mitjançant aquestes tecnologies és cada vegada més gran.

Pel que fa al paper�de�les�administracions, s'han de centrar cada vegada més

en la regulació i planificació d'aquest mercat, i forçar l'adaptació de les estruc-

tures productives i dels sistemes comercials a les tendències que surten, ja que

els retards sempre impliquen una pèrdua de capacitat d'actuació en un mercat

cada vegada més competitiu.
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El desenvolupament dels portals a Internet ha estat fonamental per al creixement del sector durant els últims anys.

Finalment, com en la resta de l'activitat turística, és indispensable entendre

que ens dirigim a una etapa en què l'experiència� integral�de� l'estada a la

destinació és cada vegada més gran, de manera que les estratègies públiques i

privades relacionades amb el turisme rural s'han d'enfocar cada vegada més a

crear�productes�atractius,�sòlids�i�sostenibles a les destinacions, amb la qual

cosa és absolutament necessària una coordinació�més�gran�de�tots�els�agents

implicats, i en això l'element innovador torna a tenir un paper definitiu.



© FUOC • PID_00156055 73 L'estructura del turisme genèric

Activitats

1. Amb relació als elements impulsors de l'entorn en què es van desenvolupar els turismes
genèrics, considereu que algun d'aquests elements predomina sobre els altres com a influèn-
cia principal per al desenvolupament turístic?

2. Respecte al mimetisme en les pràctiques de lleure, considereu que encara és influent avui
dia? Fins a quin punt us sembla que tenen influència en les vostres decisions de lleure i
consum turístic les pràctiques d'altres persones?

3. Parlant de la colonització cultural o la aculturació que pot implicar el desenvolupament
de determinades formes turístiques, escolliu una destinació que conegueu i expliqueu si s'hi
ha produït aquest fet en el passat o si encara hi passa en l'actualitat.

4. Penseu que hi ha algun tipus de reivindicació laboral que queda per fer amb relació a la
possibilitat de consumir lleure i turisme o, al contrari, enteneu que ja està tot fet en aquest
sentit?

5. Com us sembla que pot afectar al fenomen turístic l'important augment poblacional de
moltes regions i països rics, especialment a Europa, a causa del moviment migratori que prové
dels països més pobres.

6. El turisme ha estat una de les fonts principals de divises i d'ingressos per a Espanya durant
dècades; com us sembla que pot i ha d'evolucionar aquest aspecte en un futur?

7. Un dels temes principals d'actualitat entorn del sector turístic té a veure amb els problemes
de seguretat que es donen actualment amb relació al moviment de viatgers; considereu que
s'han d'oferir més mesures de seguretat i que és necessari un control més gran dels moviments
o, al contrari, enteneu que s'han d'implementar altres solucions i que s'han d'afavorir els
fluxos turístics?

8. Quins us sembla que seran els mitjans de transport del futur? Com afectarà al turisme això?

9. Què en penseu, de la consciència mediambiental entorn del sector turístic? Com us sem-
bla que pot afectar el canvi climàtic al moviment turístic o, al contrari, considereu que no
l'afectarà gens?

10. Segons la vostra opinió, hi ha hagut algun canvi important amb relació al perfil majoritari
de la demanda turística de sol i platja?

11. Quina mena de recursos innovadors o de futur es poden explotar per a diversificar l'oferta
turística relacionada amb el turisme de sol i platja?

12. Amb relació al turisme de sol i platja, esteu a favor d'un model d'urbanització intensiu o
extensiu? Quins són els avantatges i inconvenients de cadascun?

13. Quina opinió teniu de l'actual conformació i actuació del sector de la intermediació amb
relació al mercat de sol i platja? Considereu que continua antiquat o, al contrari, que s'ha
adaptat a les condicions noves?

14. Respecte de la demanda de turisme urbà, considereu que les destinacions han de prioritzar
una demanda de més poder adquisitiu i que hi deixi més ingressos o, al contrari, enteneu
que s'han d'equilibrar i de diversificar els segments que hi arriben?

15. Exposeu algun cas de recurs patrimonial urbà que conegueu i del qual no s'ha parlat prou,
que no ha estat explotat des d'un punt de vista turístic o que el turisme l'hagi deteriorat.
Proposeu-hi alguna solució.

16. El turisme pot ser font d'externalitats negatives importants a les ciutats, entre les quals
hi ha la congestió del trànsit a determinades zones. Exposeu per mitjà de quines vies es pot
solucionar aquest fet.

17. Analitzeu el cas d'algun consorci publicoprivat de promoció turística. D'aquesta anàlisi
n'heu d'extreure conclusions i heu de proposar-hi alguna millora o la implementació possible
en alguna destinació que conegueu.

18. Com us sembla que es pot defensar l'aposta per una activitat com el turisme rural que
genera retorns a mitjà i llarg termini davant d'altres activitats que ofereixen un rendiment
a curt termini?



© FUOC • PID_00156055 74 L'estructura del turisme genèric

19. Poseu un exemple d'intervenció pública amb relació al turisme rural, en l'àmbit que sigui
(comunitari, estatal, autonòmic), i valoreu-ho breument.

20. Per quins elements ha apostat recentment la Unió Europea per aplicar estratègies de
desenvolupament basades en el turisme rural?

21. Quines implicacions us sembla que pot tenir que a l'Estat espanyol hi hagi una ordenació
jurídica específica per a cada comunitat autònoma?

22. Hem vist que l'empresa turística rural presenta majoritàriament una dimensió petita (mi-
croempreses i pimes): quines implicacions té aquesta dimensió reduïda (positives o negati-
ves)?; com us sembla que es poden reduir els efectes negatius d'aquesta tipologia d'empresa
tan petita?

23. Com considereu que es pot lluitar contra l'estacionalitat setmanal que es dóna en el
turisme rural? Proposeu-hi solucions.

24. Com us sembla que ha d'evolucionar la comercialització de l'oferta turística rural? S'ha
d'assemblar més a la d'altres mercats turístics o, al contrari, per les característiques que té,
ha de ser notablement diferent?

25. Què en penseu, de l'accessibilitat de les destinacions turístiques rurals? S'ha de facilitar
el desenvolupament d'infraestructures que les facin més accessibles o, al contrari, s'han de
mantenir aïllades? Com es poden equilibrar aquests elements?

26. Quin tipus de serveis complementaris considereu que es poden desenvolupar en un futur
per a fer més atractiva l'oferta turística rural o per a fer-la més especialitzada?
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Glossari

atomització empresarial  m  Estructura empresarial en què majoritàriament hi ha em-
preses de dimensió molt petita, amb menys de cinc treballadors.

boom demogràfic  m  Creixement acusat de la taxa de natalitat d'un país o una regió durant
un determinat període, en el qual, a més, es mantenen estables altres variables com la taxa
de mortalitat.

capacitat de càrrega de les destinacions  f  Capacitat inherent d'una destinació de su-
portar un determinat procés de creixement (generalment poblacional) sense tenir un impac-
te negatiu significatiu.

colonització cultural  f  Procés pel qual s'imposen els valors i criteris de la cultura dels
turistes en la destinació, especialment present en determinades formes de turisme genèric
del segle XX.

consum de masses  m  Consum massiu de béns i serveis, dels quals disposa i fa oferta en
gran volum gràcies a la producció massiva que en té.

edat d'or del capitalisme  f  Període que va del 1945 al 1973, si bé les conseqüències que
va tenir encara es fan sentir en molts àmbits i defineixen encara també moltes de les relacions
i estructures econòmiques del present, entre els quals hi ha el turisme.

esponjament de l'espai turístic  m  Procés relacionat amb la demolició de part dels edifi-
cis del front litoral o d'altres zones, per a millorar la qualitat paisatgística i oferir un producte
de més qualitat.

estacionalitat turística  f  Concentració de la demanda turística en una destinació, en
una determinada estació o un determinat període.

estat del benestar  m  Proposta política o model d'estat o organització social segons la qual
l'estat proveeix de certs serveis o garanties socials a tots els habitants d'un país.

multifuncionalitat de l'espai rural  f  Característica de l'espai rural per la qual aquest
àmbit es mostra com a destinació de diferents sectors i infraestructures, sovint positius però
que a vegades són el resultat d'un rebuig de l'activitat urbana o un servei a aquesta activitat.

paquet turístic ''tot inclòs''  m  Producte turístic integrat pels serveis turístics bàsics, és a
dir, transport, allotjament i restauració, als quals es poden afegir altres serveis complemen-
taris.

turisme genèric  m  Tipologia de turisme en què la demanda es desplaça a les destinacions
sense un motiu específic. Aquesta demanda s'orienta al preu, mentre que l'oferta s'orienta a
vendre tots els seus serveis. Això facilita que sigui relativament fàcil d'estandarditzar el servei
i obtenir economies d'escala, de manera que el gran operador turístic és l'intermediari més
habitual, darrerament en competència amb agències de viatges virtuals i companyies aèries
de baix cost.

urbanisme turístic intensiu  m  Model d'urbanització basat en la concentració de cons-
truccions en l'espai. Es tracta d'un creixement vertical i generalment es basa en la proliferació
de gratacels.

vols xàrter  m pl  Vols que es fan al marge de les rutes regulars comercials. En l'àmbit turístic
es relacionen amb el lloguer d'un vol per a portar una colla de persones a una destinació
sense que aquest vol tingui un caire regular sinó específic.
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