
Impactes del turisme i canvis 
socioculturals

ANTROPOLOGIA DEL TURISME
(Codi: 23539)

Curs: 2019-2020

María-Teresa Riquelme-Quiñonero
Àrea d’Antropologia Social

Departament d’Humanitats Contemporànies, Universitat d’Alacant



BLOC TEMÀTIC II
EL SISTEMA TURÍSTIC I ELS SEUS IMPACTES DES 
DE L'ÀMBIT DE L'ANTROPOLOGIA

Tema 4: Impactes del turisme i canvis socioculturals.
1. Impactes socioculturals del turisme. 

2. Canvis socioculturals causats pel turisme.

3. Relacions resident-visitant.  

4. Sistemes per a mesurar l’impacte.  

5. Turismofobia.



1. IMPACTES SOCIOCULTURALS DEL 
TURISME

IMPACTE SOCIOCULTURAL
 L’impacte social inclou els canvis més immediats 

en la qualitat de vida i l’ajust a l’activitat en les 
comunitats de destinació.

 L’impacte cultural comprèn els canvis a llarg 
termini en les normes socials, la cultura 
material i els estàndard, els quals aniran 
emergint gradualment en una relació social 
comunitària.



IMPACTE SOCIOCULTURAL

Els impactes sobre l’entorn social i cultural 

tendeixen, a través del turisme, a reestructurar la 

societat i homogeneïtzar la cultura com a 

fenomen urbà.

1. IMPACTES SOCIOCULTURALS DEL 
TURISME



Els estudis de turisme s’han centrat en una sèrie de tòpics 

respecte als canvis del turisme:

1.Els canvis provocats per la intrusió d’un sistema extern 

produeixen dissonàncies dins de la dèbil cultura receptora.

2.Els canvis són generalment destructius per a la població 

nativa.

3.Els canvis condueixen a una homogeneïtzació cultural, de 

manera que la identitat ètnica o local passa a ser sumida 

sota un sistema d’economia orientada al consum.

1. IMPACTES SOCIOCULTURALS DEL 
TURISME



Podem establir tres categories diferents implicades 
en aquest tipus d’impacte:

1. IMPACTES SOCIOCULTURALS DEL 
TURISME

• demana serveis turístics i porta una sèrie de 
motivacions, actituds i expectatives.

• ofereix serveis al turista.

• implica el contacte i les seues conseqüències.

Turista

Resident

Interrelació 
turista-amfitrió



2. CANVIS SOCIOCULTURALS CAUSATS 
PEL TURISME

Els efectes produïts pel turisme en les comunitats 

receptores van més enllà dels elements inclosos en 

les expectatives culturals que porten els turistes: 

gastronomia, art, arquitectura, festes, etc.

També es poden veure modificats els valors, 

identitat, usos de la terra, socialització, 

organització domèstica, indumentària, religió, etc. 



Una premissa important és que hem de 

considerar que els efectes culturals del turisme 

no són, ni en cap cas poden ser considerats, 

factors únics del canvi cultural, però hauran de 

ser considerats sempre que l’àrea d’estudi puga 

estar influïda directa o indirectament pel 

turisme.

2. CANVIS SOCIOCULTURALS CAUSATS 
PEL TURISME



La investigació de l’impacte cultural del turisme està centrada en tres formes culturals: 

a)Formes de cultura especialment animades que poden involucrar fets especials per a la societat 

amfitriona. Amb l’avanç de l’activitat turística, esdeveniments privats com les cerimònies 

religioses o les festes populars han sigut afectades tant positiva com negativament. Pel que fa al 

primer aspecte, moltes han sigut les festes i cerimònies que s’han salvat de la desaparició o que 

s’han creat pel fet de convertir-se en un acte d’interès turístic. Ara bé, molts rituals han sigut 

desvirtuats per a la seua explotació com a fenòmens estranys exòtics i típics, i han passat a ser 

productes artificials oferits en el mercat del turisme.

b)Formes de cultura reflectides en la vida diària de l’àrea de destinació. Dins d’aquestes destaca, 

juntament amb el creixement de l’estandardització dels béns de consum, els canvis d’ús del 

llenguatge, potser per influència directa del negoci amb l’empresa hotelera. 

c) Formes de cultura inanimades com la cultura material. Inclouen aquesta categoria l’arquitectura i 

els monuments -llocs- històrics, a més de la producció artística i artesana.

2. CANVIS SOCIOCULTURALS CAUSATS PEL TURISME



Si bé no cal el contacte directe turista-amfitrió per a 
detectar l’impacte i la presència de corrents turístics en 

un nucli receptor, sí que es poden reconèixer la 
coexistència de dues realitats separades, univers del 
turista i univers del resident, en el mateix espai físic.

Aquests han de ser considerats com els pols d’un 
continuum i cadascun pot ser vist com un tipus ideal. En 

la pràctica, l’aparent continuïtat o persistència de 
cadascun haurà de ser explicada en termes del sistema, 

de manera que permeta dur a terme transaccions 
autònomes i no interferents.

3. RELACIONS RESIDENT-VISITANT



Podem estudiar tres contextos de trobades turista-receptor:

3. RELACIONS RESIDENT-VISITANT

Quan el turista adquireix un bé o servei del resident.

Quan el turista i el resident es troben l’un al costat de l’altre en llocs 
d’oci.

Quan les dues parts es troben cara a cara a fi d’intercanviar 
informació o idees que faciliten la seua entesa.



Segons la UNESCO, les trobades es caracteritzen perquè:
• les trobades són transitòries i són vistes de manera molt diferent 

per cada una de les parts de la relació.

• el temps i espai contínuament tenen l’efecte d’obligar i 

intensificar les trobades que, al seu torn, es veuen restringides als 

empleats directament en el sector o a la resta de la població.

• és típica una mena d’espontaneïtat en la majoria de les trobades.

• es dóna una relació turista/amfitrió basada en una experiència 

desigual i desequilibrada. L’amfitrió se sent inferior i per a 

compensar-ho, una vegada percebudes les debilitats del turista, 

explota la seua aparent abundància.

3. RELACIONS RESIDENT-VISITANT



Agustín Santana (1997) conclou que els turistes són 
inicialment tractats com a part de les relacions 

tradicionals amfitrió/invitat, però amb l’increment del 
seu nombre comencen a ser menys benvinguts, i 

s’allunya de la relació tradicional. Passen del tracte 
familiar a un altre que no requereix obligació ni 

reciprocitat: el comerç en què l’hospitalitat entra en 
el domini econòmic i la trobada es basa en la 

remuneració.

3. RELACIONS RESIDENT-VISITANT



4. SISTEMES PER MESURAR L’IMPACTE

Model de Doxey per a mesurar les interrelacions socials 

(Barbados i Niàgara):

Eufòria: fase inicial: visitants i inversors són 

benvinguts; hi ha poca planificació i pocs mecanismes 

de control.

Apatia: els visitants es consideren un fet, els 

contactes entre visitants i residents prenen forma 

comercial; planificació dirigida al màrqueting.



Model de Doxey per a mesurar les interrelacions 

socials (Barbados i Niàgara):

Enuig: pròxim al punt de saturació, els residents 

sospiten de la industria turística. L’administració 

busca solucions creant infraestructures, en lloc de 

frenar el creixement.

Antagonisme: irritació. Els visitants són considerats 

com la causa de tots els problemes. La planificació 

intenta posar-hi remei, però la promoció decreix i 

es deteriora la reputació de la destinació.

4. SISTEMES PER MESURAR L’IMPACTE



l’afluència turística (nombre de visitants);

la duració de l’estada;

les característiques socioeconòmiques dels 

turistes;

les característiques pròpies del lloc de 

destinació.

Model de Butler. Per a mesurar les interrelacions 

socials, s’ha de tenir en compte:

4. SISTEMES PER MESURAR L’IMPACTE

Ens ajudaran 
a determinar 
la capacitat 
d’absorció 

del creixent 
nombre de 
visitants.



Els límits de tolerància local al turisme són una forma de 
capacitat de sustentació o de càrrega. Quan s’excedeix aquest 

llindar, sorgeixen efectes en detriment de l’activitat, i es crea un 

ambient poc amigable per als turistes, cosa que redueix part de 

l’atractiu de la destinació. De totes maneres, els límits de 
tolerància variaran segons:

La distància cultural i econòmica entre turistes i amfitrions.
La capacitat de la destinació i la seua població per a l’absorció 

física i psicològica de l'arribada de turistes, sense marginar 
més del que seria desitjable les activitats locals.

La rapidesa i intensitat del desenvolupament turístic.

4. SISTEMES PER MESURAR L’IMPACTE



A partir de la segona meitat del segle passat, la 

disseminació del turisme en barris i centres urbans ha 

anat generat el que els angloparlants defineixen com 

overtourism. Els mitjans de comunicació hagin fet 

ressò del fenomen nomenant-ho com turismofobia.

Des de la dècada passada ha començat a estendre's 

en diverses destinacions turístiques, sobretot 

urbanes, una crítica contra la saturació turística 

liderada, en molts casos, per col·lectius socials.

Actualment, estem assistint a una proliferació de 

diferents formes de manifestar aquest malestar. 

5. TURISMOFOBIA

Twitter sobre la portada temàtica de El Jueves
(agost, 2017). Font:

El Jueves, recuperat el 14 d’abril de 2018:
https://twitter.com/eljueves/status/89748051160555

5201

https://twitter.com/eljueves
http://www.eljueves.es/
https://twitter.com/eljueves/status/897480511605555201


S'ha d'evitar el parany de caure en una visió reduccionista d'aquest 

complex i contemporani fenomen. Les manifestacions de malestar 
depenen de pràctiques específiques. Destaquen:

1.Privatització de l'espai públic.

2.Congestió de l'espai públic a les ciutats.

3.Augment del turisme de creuer i amb això, la temporalitat de 

l'excursionista i la congestió que comporta en determinades 

temporades.

4.Augment dels preus de l'habitatge (lloguer i metre quadrat).

5.Pèrdua del poder adquisitiu per part dels residents en les 

destinacions.

5. TURISMOFOBIA



EL TURISME I ELS MOVIMENTS SOCIALS
 Tots dos han convergit i produït espais d'apropiació recíproca. 

 En principi les plataformes es van interessar en les lluites contra la precarietat laboral, la discriminació i la 

desigualtat de gènere, l’elitització i privatització del sistema educatiu, els serveis sanitaris o l'exclusió 

social. 

 En l'actualitat, han focalitzat les seves reivindicacions en l'excessiva pressió del teixit social local.

5. TURISMOFOBIA

Parada del TRAM en El Campello. Font: fotografia de l’autora (04-10-2018).



Dos de les conclusions generals de Claudio Milano 
(2017) són:
El boom de l'ús del terme turismofobia s'explica en l'ús, tal 

vegada imprecís, que els mitjans de comunicació han fet per 

referir-se a l'emergència de diverses manifestacions ciutadanes 

contra la pressió turística.

El overtourism és un problema de tots els agents que participen 

directa i indirectament en la maquinària turística: agents 

públics, sectors privats, turistes i residents.

5. TURISMOFOBIA



REFLEXIONEM… 
L’ANTROPOLOGIA EN 
TEMPS DEL COVID-19

Font: Diario 
Información, 

recuperat el 10 
d’agost de 2017. Fo
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https://www.diarioinformacion.com/alicante/2017/08/10/turismofilia-santa-cruz/1925178.html
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Oficinas_de_informacion_turistica.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Hoteles.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Restaurantes.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/GuiasSectorTurismo/Guias_de_turismo.pdf
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