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Esquema de la presentació

1. La construcció del mite de la 
sostenibilitat

2. El guió de la sostenibilitat

3. Cap a la utopia turística



L’Arcàdia turística. Les dècades de l’optimisme 

(anys 60-70)

LA CONSTRUCCIÓ DEL MITE DE LA 

SOSTENIBILITAT



LA CONSTRUCCIÓ DEL MITE DE LA 

SOSTENIBILITAT

El turisme com a motor del desenvolupament

L’impuls de la demanda i la democratització del turisme

Turisme: La indústria sense xemeneies

El turisme i la llibertat personal



LA CONSTRUCCIÓ DEL MITE DE LA 

SOSTENIBILITAT

L’impuls de la demanda i la democratització del turisme

Any Turistes internacionals (milions) Població mundial (milions)

Viatges turístics per cada 

1000 habitants

1950 25 2518 9,92

1960 69 2982 23,13

1970 166 3692 44,96

1980 287 4434 64,72

1990 456 5263 86,64

2000 687 6070 113,17

2008 924 6709 137,72

2009 880 6810 129,22



LA CONSTRUCCIÓ DEL MITE DE LA 

SOSTENIBILITAT

Països amb més d’un milió de visites turístiques internacionals

1982: 40

2005: 82

El turisme com a motor del desenvolupament



LA CONSTRUCCIÓ DEL MITE DE LA 

SOSTENIBILITAT

Turisme: La indústria sense xemeneies

Turisme s’ha desenvolupat inicialment sobre una base de recursos

inalterada o subexplotada (platges)

En espais sense industrialització prèvia els efectes del turisme han estat

culturalment i socialment més visibles (Balears)



LA CONSTRUCCIÓ DEL MITE DE LA 

SOSTENIBILITAT

El turisme i la llibertat personal

Obertura, modernització social, introducció d’idees



Els primers dubtes i la necessitat d’alternatives 

(anys 80-90)

LA CONSTRUCCIÓ DEL MITE DE LA 

SOSTENIBILITAT



LA CONSTRUCCIÓ DEL MITE DE LA 

SOSTENIBILITAT

Desigualtat: Creixement desigual i dependència

Ampliació de la mirada turística + Mobilitat = CO2

La caducitat del model turístic tradicional. Necessitat de noves

experiències

El dubte polític:

El dubte ambiental:

El dubte econòmic:



LA CONSTRUCCIÓ DEL MITE DE LA 

SOSTENIBILITAT

Desigualtat: Creixement desigual i dependència

El model de Gormsen



LA CONSTRUCCIÓ DEL MITE DE LA 

SOSTENIBILITAT

Desigualtat: Creixement desigual i dependència

Capacitat

d’atracció

variable



LA CONSTRUCCIÓ DEL MITE DE LA 

SOSTENIBILITAT

Ampliació de la mirada turística + Mobilitat = CO2

Fluxos desiguals. El paper de la proximitat



LA CONSTRUCCIÓ DEL MITE DE LA 

SOSTENIBILITAT

La caducitat del model turístic tradicional. Necessitat de noves

experiències

De les 4 S…

- Sea

- Sun

- Sand

- Sex

A les 5 S

-Sea

- Sun

- Sand

- Sex

- Sustainability



LA CONSTRUCCIÓ DEL MITE DE LA 

SOSTENIBILITAT

Les fites

• La institucionalització del turisme sostenible

• 1978 - OMT Comitè Ambiental (representants del món ambiental i turístic)

• 1994 - Consell d’Europa adopta recomanacions per ser més conscients respecte l’impacte generat pel turisme

• 1994 - Carta de les ciutats europees cap a la sostenibilitat (Aalborg) Text clau per la posada en marxa d’Agendes 
21 Locals

• 1994 - Creació de Green Globe. S’adopta la certificació ISO 14000 per a allotjaments turístics

• 1995 - PNUMA Guia per a un turisme ambientalment responsable

• 1995 Conferència Mundial sobre Turisme Sostenible (Lanzarote) Carta Mundial del Turisme Sostenible

• 1996 - OMT-WTTC-Consell de la Terra Declaració conjunta Agenda 21 per a la indústria turística. Cap a un 
desenvolupament sostenible

• 1996 - Seminari sobre el DS del turisme a la regió de l’Àfrica de l’Est (Seychelles) 

• 1997 – Trobada sobre turisme i medi ambient de la zona de l’Àsia i Pacífic (Malé-Maldives)

• 1997 – Conferència Interbacional de Ministres de medi ambient sobre diversitat biològica i turisme (Berlín) 
Declaració sobre Diversitat biològica i turisme

• 1997 – Declaració de Manila sobre l’Impacte social del turisme

• 1999 – 7ª sessió de la Comissió de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides (centrada sobre turisme)

• 1999 OMT- Codi Ètic Mundial pel turisme

• 2002 OMT- Any internacional de l’Ecoturisme

• 2002 Cimera Mundial d’Ecoturisme (Québec) Declaració sobre Ecoturisme

• 2003 OMT – Participació en la Cimera Mundial sobre DS de Johannesburg Turisme i reducció de la pobresa

• 2003 – 1ª Conferència Mundial sobre Canvi climàtic i Turisme (Djerba)

 Reconeixement internacional i polític en fòrums diversos coincidents en assenyalar la necessitat d’integrar en el 
turisme els principis de la sostenibilitat

Problemàtica 

ambiental

Instruments 

ambientals

Expansió

geogràfica

del TS

Impacte social, 

desenvolupament

i pobresa



LA CONSTRUCCIÓ DEL MITE DE LA 

SOSTENIBILITAT

Època Denominació a l'ús Consideració del turisme Context

Anys 50 Turisme Indústria neta, "sense xemeneies" "Desarrollisme" postguerra

Anys 70 Turisme de masses Turisme principal agent depredador territorial Primers efectes turisme de masses i espontaneïtat 

Anys 80 Turisme Verd/Alternatiu Noves formes de turisme (parcs naturals, ecoturisme, etc) Segona perifèria turística i esgotament sol i platja, substitució de modalitats

Anys 90 Turisme Sostenible Gestió de les destinacions i planificació sostenible (focus ambiental) Plans de desenvolupament, qualitat, certificacions ambientals

Anys 00 Turisme Responsable Incorporació gestió sostenible empreses i turisme just (focus social) RSC, nova de manda responsable, alternatives crisi econòmica



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

Sostenibilitat per a fer front a quins problemes?



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

Sostenibilitat per a fer front a quins problemes?

Sobre la relació intercultural

Sobre les relacions ambientals

Sobre la viabilitat econòmica



• 1. Relacions ambientals

– Principi de precaució
• Manca certesa científica entre les causes i efectes d’un fenomen (principi de 

prevenció quan se saben els efectes i cal prendre mesures al respecte)

• Davant d’incertesa es privilegia la hipòtesi més pessimista

• Si perill és inevitable cal preparar la seva minimització

• Ponderar riscos potencials amb beneficis

• Oferir informació transparent sobre els riscos

– Biodiversitat i conservació del capital genètic (producte històric de 
l’evolució i interacció genètica => té dret d’existir per si mateix)

• Importància de la xarxa i la connexió d’hàbitats i espècies. Garanteix equilibri 
biosfera

• Impedir que acció humana ho perjudiqui en benefici de la natura, del capital 
natural que representa (vacunes noves,medicaments, etc.) i valor científic i 
educatiu

EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT



2. Relacions interculturals

Autenticitat

EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

És una construcció social Admet gradacions segons 

l’individu/segment
No té valor absolut per si mateixa



2. Relacions interculturals

Comercialització i banalització

EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

Implica pèrdua d’autenticitat



2. Relacions interculturals

Imitació i colonització cultural

EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

Superioritat El turista embaixador



3. Viabilitat econòmica

– Principi d’equitat

• Equitat intergeneracional: Necessitats de l’actual generació 
s’han de satisfer sense comprometre les de les futures 
generacions. Recursos a llarg termini

• Consum, consum, consum i la noció de petjada ecològica

• Paradoxa del benefici individual i el perjudici col·lectiu => la 
suma de petits beneficis individuals (enriquiment d’un viatge) 
no dóna sempre un benefici col·lectiu, sinó externalitats 
(impactes ambientals col·lectius en una destinació, xoc 
cultural, etc.). El problema de les fuites econòmiques

EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT



Un mite amb peus de fang? Dubtes, límits i 

crítica a la sostenibilitat en turisme

EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

Problemes de definició. “Què s’entén per sostenibilitat?”

La frontera invisible. Pot ser sostenible el turisme?

Els dubtes i els límits:



Problemes de definició. 1 Aproximació tècnica



Problemes de definició. 2 Aproximació mediàtica



Problemes de definició. 3 Aproximació crítica



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

Els tres límits del turisme en sostenibilitat

1. Model social i econòmic occidental recolzat en el creixement 

(no en el desenvolupament) com a factor de progrés

2. Paper de les imatges con a construcció de la identitat

3. La universalització dels paisatges turístics



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

1. El turisme respon a una lògica de funció dual de l’espai:

- Factor de producció (serveis, infraestructures, paistage, recursos, etc.)

- Objecte de consum (s’ha de consumir in situ)

Els turistes són consumidors de llocs

Pot generar processos d’autodestrucció  => el creixement del nombre de visitants

alimenta el creixement de l’espai de producció i, per tant, es destrueix l’espai de

consum



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

Visitants són testimoni de la degradació que provoca la seva presència



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

2. Turistes no compren llocs sinó imatges dels llocs.

- No escullen les destinacions per com són, sinó per com

es pensen que són

-Imatges no es creen en destinació sinó en els llocs d’origen

(demanda)

Paradoxa: Les destinacions poc a poc acaben simulant les seves pròpies imatges

Hiperrealitat i tematització vs Autenticitat

Llocs intenten assemblar-se a la seva imatge percebuda



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.go-tour.com.ar/blog/wp-content/uploads/2009/11/Las-Vegas.jpg&imgrefurl=http://www.go-tour.com.ar/blog/ca/2009/11/las-vegas-informacion-turistica/&usg=__iQJypkr2fWl8kDR-f0oxN7aD5Z0=&h=750&w=1024&sz=84&hl=ca&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=EpWcrDmwG42tBM:&tbnh=110&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dlas%2Bvegas%26um%3D1%26hl%3Dca%26tbs%3Disch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://thewordguy.files.wordpress.com/2010/01/las-vegas-luxor.jpg&imgrefurl=http://thewordguy.wordpress.com/2010/01/13/hieroglyph-ha%25C9%25AA%25C9%2599r%25C9%2599%25CA%258A%25CB%2588gl%25C9%25AAf/&usg=__n9YDzoHMpAjPxX3SzBf9ptrvWkM=&h=768&w=1024&sz=56&hl=ca&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=haWFI2XD1zqzfM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dlas%2Bvegas%26um%3D1%26hl%3Dca%26tbs%3Disch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.thetravelpeach.com/united-states-vacations/las-vegas/vegas.jpg&imgrefurl=http://www.thetravelpeach.com/united-states-vacations/las-vegas/cities.html&usg=__KpYvO7vXhGpMy4IVAd1d98eUA7E=&h=619&w=775&sz=64&hl=ca&start=7&um=1&itbs=1&tbnid=9dI7ZVvUF5uD-M:&tbnh=113&tbnw=142&prev=/images%3Fq%3Dlas%2Bvegas%26um%3D1%26hl%3Dca%26tbs%3Disch:1


EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

3. Les destinacions s’esforcen per presentar-se com a llocs únics

- Però han d’organitzar-se d’acord amb paràmetres universals

Sensació de deja vu



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

Els límits al creixement i la por a la massa

Escala, densitat i desenvolupament turístic

Mercats alternatius o mercats elitistes?

El xoc cultural és inevitable?

La crítica:



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

El xoc cultural: inevitable?

Desconeixement inicial de la demanda

Alienació del dia a dia i l’actitud despreocupada com a 

patrons de comportament => Poca implicació en la realitat 

local

El lleure com a focus principal de la visita, no l’aprenentatge 

cultural => Cal interpretació

L’existència de codis diferents origen/destinació

Temps de visita limitat

Relacions mercantils predominen en el contacte personal

Polítiques de separació física i d’exclusió (“tot inclòs”)

Migració d’anada i tornada. No afavoreix els lligams



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

La por a la massa

La capacitat de càrrega com a argument de sostenibilitat

- Aborda problemes locals però no globals

- Posa un llindar numèric d’arrel físic a fenòmens de 

naturalesa social

- Percepcions i resistència individual modeifiquen llindars



El cas del model evolutiu del cicle de vida de les destinacions turístiques

No explica per què les destinacions d’èxit són les que sobreviuen i 

continuen creixent



Eufòria

Apatia

Enuig

Antagonisme

Visitants són benvinguts, poc creixement

i sense planificació

Visitants es donen per sentat i contacte

amb locals esdevé més formal

S’acosta a la saturació i visitants aixequen

dubtes. Planificació d’infraestructures

Oposició al turisme s’expressa obertament

majors esforços en promoció

Irridex - Doxey

Una visó pessimista del turisme



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

Escala, densitat i desenvolupament

Receptes tradicionals pel desenvolupament: 

- Petita escala i dimensió local, dispersió territorial

Però cal una densitat mínima (turistes/ha) per ser eficient

La petita escala pot tenir uns objectius lloables, però no sempre

genera atracció

Turisme requereix nodes amb projectes ben definits per poder 

aglutinar demanda

L’exemple de les rutes fantasmes 

(intenten crear nodes en espais buits de turistes)

La densitat i l’eficiència ecològica (proximitat i barreja social)

Paradoxes: Ecoturisme consumeix natura i emet CO2



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

Mercats alternatius o mercats elitistes?

Turistes vs viatgers



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

La deconstrucció del turista

Superficial

Gregari

Banal

Estúpid

Poruc

Però ric…



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

Ridículs turistes

Incult i irrespectuós



Neocolonial?

Insensible?

EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

El turista que viatja



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

Mercats alternatius o mercats elitistes?

Un debat sobre consum, estatus i classe

El concepte de distància social

Substitució de la distància material com a element de distinció a través viatge turístic

Construcció d’estils de vida Construcció d’hàbits socials

Diferenciació en base al preu Diferenciació en base al aprenentatge



EL GUIÓ DE LA SOSTENIBILITAT

Mercats alternatius o mercats elitistes?

A mesura que creix l’accés al turisme per part classes mitjanes

La tensió entre classes socials s’expressa en 2 components:

Moda/tendències => L’ecoturisme millor que el sol i la platja

Geografia => És millor visitar la selva Amazònica que Torremolinos

L’adquisició de capital social i simbòlic té més pes que el capital financer

Bon gust Cosmopolitisme Empatia Fortalesa de 

caràcter/aventura

=> Sostenibilitat pot anar associada també a elitisme i classisme



CAP A LA UTOPIA TURÍSTICA

Les claus per a la nova utopia: el turisme 

responsable



CAP A LA UTOPIA TURÍSTICA

1. Noves tendències en turisme sostenible. Respecte pels principis

integrals de sostenibilitat

Ús òptim dels recursos ambientals

Respecte per l’autenticitat sociocultural

Distribució equitativa dels beneficis econòmics

Participació informada de tots els agents. Transparència

Seguiment constant dels impactes

Orientat a la satisfacció dels turistes

Sensibilització social



CAP A LA UTOPIA TURÍSTICA

Variants de Turisme sostenible

1. Turisme comunitari

• Motivació és la trobada intercultural de mutu acord

• Autogestió dels recursos per part de la comunitat

• Pràctiques solidàries de redistribució beneficis entre membres comunitat

• Pot ser comercialitzat per vies convencionals o alternatives



CAP A LA UTOPIA TURÍSTICA



CAP A LA UTOPIA TURÍSTICA

Variants de Turisme sostenible

2. Turisme solidari

• Motivació és la visita a espais solidaris objecte de projectes de desenvolupament

• Té una base vivencial molt forta i el contacte directe és crucial

• Comercialització a càrrec d’agents “no comercials” (ONGs)

• Sovint implica una funció logística i de voluntariat (camps de treball)



CAP A LA UTOPIA TURÍSTICA

http://1.bp.blogspot.com/_VgVBHmsGqc8/S7pdYtLiiqI/AAAAAAAACgU/UnCnOVOLPt8/s1600/14.bmp
http://3.bp.blogspot.com/_VgVBHmsGqc8/S7pco_ajJtI/AAAAAAAACf8/GCssJ1UWCJM/s1600/5.jpg


CAP A LA UTOPIA TURÍSTICA

Variants de Turisme sostenible

3. Turisme responsable

• No és cap modalitat específica sinó una tendència social o actitud

• Qualsevol producte turístic en què actors i proveïdors locals assumeixen

una responsabilitat sobre la comunitat local



CAP A LA UTOPIA TURÍSTICA

Variants de Turisme sostenible

4. Turisme just

• Qualsevol activitat turística en que participen els agents locals i es

distribueix de manera equitativa el valor afegit resultant

• Agents i productors locals intervenen en la cadena de producció



CAP A LA UTOPIA TURÍSTICA

2. Les motivacions de la demanda

El consum responsable i el comerç just

Una demanda escassa però creixent

França (2008):  

29% ha sentit a parlar de turisme just

34% coneixen el turisme just

45% coneix el comerç just

Amb propensió al consum de productes de turisme responsable

66% francesos es declaren interessats pel turisme solidari

7% es declara molt interessat

63% britànics prefereixen comprar a un operador que ha firmat

una carta de garantia

A Espanya existeix una demanda potencial de 500.000 viatges

Amb 25oM€ facturació estimada



CAP A LA UTOPIA TURÍSTICA

Però amb un comportament molt passiu

Existeix un desequilibri entre la declaració d’intencions i els fets

Intenció de pagar més es reflecteix a les enquestes

però no en el moment de fer les reserves

30% dels francesos relaciona TR amb viatges barats



CAP A LA UTOPIA TURÍSTICA

3. Les motivacions de l’empresa turística. La RSC

Complir amb les disposicions legals en matèria de sostenibilitat

Evitar mala imatge pública

Satisfer les expectatives dels consumidors

Avançar-se a les expectatives dels consumidors

Reduir costos per estalvi o eficiència

Innovar

Retorn social 

Prioritaris

Millorar la relació amb altres empreses

Secundaris



La Responsabilitat Social Corporativa

“La RSC és la integració voluntària per part de les empreses, de les preocupacions socials i 

ambientals en les seves operacions comercials i en les relacions amb els seus interlocutors”. 

Comissió Europea

“La RSC és una forma de gestió que es defineix per la relació ètica i transparent de l’empresa amb 

tots els públics amb els que es relaciona, i per l’establiment de fites empresarials que promoguin el 

desenvolupament sostenible de la societat. Això ha de ser realitzat preservant els recursos 

ambientals i culturals per a les generacions futures, respectant la diversitat i promovent la reducció 

de les desigualtats socials”. 

Institut Ethos d’Empreses i Responsabilitat Social

“La RSC és el fenomen voluntari que busca conciliar el creixement i la competitivitat, integrant al 

mateix temps el compromís amb el desenvolupament social i la millora del medi ambient”. 

Forética

CAP A LA UTOPIA TURÍSTICA



CAP A LA UTOPIA TURÍSTICA

• Caràcter bàsic de la RSC:

– Voluntari

– Integrat (no és greenwashing)

• 2 actituds:

– Empreses reactives (intervenen quan els critiquen per una mala acció 

=> rentat de cara o evitar boicot clients)

– Empreses proactives => planifiquen i inclouen les seves actuacions dins 

una política integrada de l’empresa per a la transformació ètica i social



CAP A LA UTOPIA TURÍSTICA

La piràmide de la RSC (nivells de responsabilitat)

Nivell desitjable

no exigible

Nivell esperable

Nivell necessari

i exigible

RSC plena - Filantropia

Responsabilitat ètica

Responsabilitat legal

i econòmica

Ple compromís amb

la societat

Beneficis obtinguts de

forma ètica

Obtenir beneficis de forma

lícita
Legalitat

Ètica

Altruisme



REFLEXIONS FINALS

Llarg recorregut del TS => Ha construït un mite sobre la base de l’acció ambiental

però li queda el repte d’allò social

Ha generat una utopia a partir del moviment social però està per veure si acabarà

quallant al conjunt de la població i amb quina intensitat o fidelitat als principis inicials

Experiència turística és clau en tot el debat. Només coneixent l’opinió, satisfacció i

motivació dels consumidors es pot avançar en TS

Les noves oportunitats que ofereix el TR només esclataran si no es cau en l’elitisme

i es planteja com un producte global i no com a un segment de mercat específic

Cal distingir entre moviments socials transformadors (minoritaris) i el TR per als

turistes independents (mercat potencial) i les classes mitjanes (mercat desitjat). El

turisme sempre incorpora un element de lleure


