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BLOC TEMÀTIC III
CULTURA I IMATGES EN EL TURISME. RESIDENTS 
I TURISTES EN EL TURISME RESPONSABLE

Tema 6: Visitants i turisme.
1. Destinacions i turistes: cultures i imatges.

2. Autenticitat i turisme.

3. Turisme responsable.

4. Organitzacions i actuacions amb orientació responsable.



1. DESTINACIONS I TURISTES: 
CULTURES I IMATGES

 Com afirma Agustín Santana (1997), hem d’acceptar que tota 
persona “[…] passa, al llarg de la seua vida en qualsevol societat, 
d’una situació a una altra, d’una ocupació a una altra, i cada un 
d’aquests canvis va acompanyat d’una sèrie d’accions especials i 
reaccions a aquestes accions, motivacions i expectatives, ajustos 
en el pla personal i en com seran socialment més o menys 
canalitzats, si no reglamentats.”

 Per a dur a terme aquestes accions és necessari sempre la 
realització d’una cerimònia, rigorosa i repetitiva que, en darrer 
terme, ens va separant de la vida diària i introduint en una altra 
dimensió. 



 Entre les dues situacions, la quotidiana i la 
turística, hi ha una evident incompatibilitat i el 

salt rares vegades es produeix de manera 

instantània.
 Per accedir d’una a una altra podem identificar 

tres fases, amb diverses dimensions, no 

necessàriament consecutives, per les quals 
travessa el turista potencial.
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Primera fase. Distingim diverses subfases:

a) Procés de decisió del viatge.

b) Preparació del viatge.

c) Desenvolupament del viatge.

En la primera fase, l’individu comença a tenir expectatives 
sobre els llocs, activitats i cultures alienes a la pròpia. El 

viatge en si mateix ocupa gran part del seu temps en la 

preparació i culmina quan deixa arrere el món domèstic i 

passa a la frontera real.
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Segona fase. En aquesta etapa es produeixen dues subfases:

a) Procés de canvi del turista.

b) Conversió del subjecte en valor de canvi (genera beneficis).

Ja en el lloc de destinació, el turista es transforma perquè canvia la manera de vestir, de 

parlar i el seu comportament. En aquest procés de transformació en turista, la seua 

cultura d’origen queda relegada a la cultura residual.

Igualment, les cultures específiques locals són adaptades pels mateixos residents (de 

manera conscient o inconscient) per a les trobades amb els visitants. Aquest és un procés 

semblant al de la conversió de l’individu en turista. Sorgeix llavors una cultura de trobada, 

resultat de les formes adaptades tant de visitants com de residents, que la fan diferenciar-

se de les seues dues cultures matrius i en què cada una “presta” part dels seus conceptes, 

valors i actituds de manera asimètrica, de manera que es constitueix en si mateixa una 

“combinació cultural” única.
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Tercera fase:

a)Retorn a la societat d’origen.

En aquesta tercera fase és quan el turista torna a la seua quotidianitat, no sent 

estrictament el mateix individu que va partir, en realitat. En la seua memòria 

queden:

1. Les escenes captades en imatges.

2. Els sentiments preformats que li han sigut venuts prèviament.

La fotografia i el vídeo converteixen la destinació en un escenari: els 

espectacles captats són contínuament i individualment repetibles a través de la 

visualització posterior del material obtingut. En aquest moment, el de la 

captació de les imatges i vídeos, el subjecte de la mirada, el turista actor, agafa 

la imatge com a part del “natural” i com un objecte més de la cultura que visita.
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2. AUTENTICITAT I TURISME

Segons Agustín Santana (2003):

 El mercat turístic de la cultura ha obert les portes a la revisió teòrica i 

tècnica de la idea de cultura-patrimoni, d’allò tradicional i l'autèntic:

 Alguns trets i processos passen a materialitzar-se com a productes. 

 Hi ha productes culturals desenvolupats per al mer consum, podent exhibir 

“autenticitats emergents” i ser acceptats com a autèntics tant per a 

turistes com per altres consumidors culturals (locals i residents en 

l'entorn). 

 Açò és un procés de producció cultural que desemboca en un producte que, 

per la forma de presentació i consum, condueix a un nou procés cultural 

(regeneració cultural).



2. AUTENTICITAT I TURISME
Segons Agustín Santana (2003):

 L'autenticitat cercada pel turista i viscuda pel resident no necessàriament ha de coincidir amb 

la materialitat forjada en un àrea. L'autenticitat té més que veure amb el com es presenta i es 

percep una interpretació determinada d'una experiència i artefacte.

 L'autenticitat és creada individualment com un constructo contextualitzat en les pròpies 

experiències del subjecte, representant una alternança d'experiència que compensa les pautes i 

rutines del quotidià. 

 En les experiències s'entremesclen els estereotips de l'estil de vida i ús de la cultura material 

dels visitats, amb la imatge venuda dels mateixos, afegint-se l'anhel dels visitants per a consumir, 

compartir i apropiar simbòlicament aqueixa forma cultural, aqueix tros de patrimoni. 

 L'autenticitat ve a estar determinada no solament per allò consumit, el producte cultural, sinó 

també pels processos culturals en els quals es troba involucrat el propi consumidor. 

 El producte consumit finalment pot no ser tradicional per al grup visitat, però el construït 

artificialment apareix davant la mirada del turista com més real que el real mateix. 



Segons Nora Fuller (2015):

En un món globalitzat no es pot parlar de cultures aïllades i diferents mons o autenticitats en perill.

Els turistes d'avui saben que el turisme és una indústria organitzada i que els que se'ls ofereix ha sigut preparat per 

al seu consum. Saben també que la autenticitat és fabricada i el que els interessa és que la representació siga 

de qualitat. 

Des d'aquest punt de vista, la qual cosa s'escenifica en el turisme no és una mera còpia sinó una nova realitat 

específicament construïda per a una audiència determinada.

D'altra banda, és important tenir en compte que el turisme no és l'únic factor que intervé en aquest fenomen. 

Les formes d'expressió cultural estan en contínua transformació, precisament perquè són part de la vida 

dels pobles i, en aquesta mesura, s'adapten als canvis en curs, als estils canviants, i dialoguen amb les 

influències d'un món creixentment globalitzat. 

El patrimoni no és un objecte fix i estable sinó una construcció social que es modifica, es compon i es recompon 

amb el temps. A més, podríem preguntar-nos què no és representat en una cultura? En què consisteix l'autenticitat 

cultural? Si tota cultura és, en cert sentit, autenticitat representada i està en canvi permanent, per què la 

representació turística hauria de ser vista com a destructiva i per què els canvis que impulsa serien tan negatius?
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Segons Nora Fuller (2015):

 El turisme pot ser entès com una posada en escena en la qual es produeix una nova forma d'expressió cultural 

específicament construïda per a una determinada audiència. Açò perquè els agents, els productors turístics i les 

poblacions locals cerquen activament interpretar els desitjos dels turistes i tendeixen a reelaborar les seues 

manifestacions culturals especialment per a aquesta audiència. Es tractaria doncs de fenòmens culturals nous perquè 

han sigut creats específicament per a aquest fi. 

D'aquesta manera, moltes danses s'escurcen per a correspondre a l'horari del tour, s'editen per a tornar-les 

comprensibles a l'audiència turística i s'escenifiquen periòdicament en llocs predeterminats i en certs horaris.

No obstant açò, en la mesura en què el turisme ven cultura, precisa convèncer als visitants de l'autenticitat del que 

ofereix. Per açò aquest tema s'ha anat convertint en un eix del debat sobre el valor del que s'ofereix que ha propiciat 

el sorgiment de polítiques de conservació del patrimoni, d'experts autoritzats per a validar-los i de debats entre els 

diversos autors entorn de qui posseeix l'autoritat per a determinar quin és la versió autèntica d'aquesta o aquell 

costum.

 En la pràctica la disputa sobre l'autenticitat s'ha convertit en un joc de poder, entre diversos actors sobre qui té 

l'autoritat per a decidir què és autèntic. Per tant, l'autenticitat no seria una qualitat inherent a un tret o fenomen 

cultural. Seria un procés social, una lluita en la qual interessos en conflicte tracten d'imposar la seua versió de la 

història i apropiar-se del dret de representar-la.
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3. TURISME RESPONSABLE

El turisme, com qualsevol recurs que 

genera beneficis, es converteix en un 
espai de conflicte social. Un recurs 

sobre el qual els diferents implicats no 

tenen els mateixos interessos i que 

presenta de vegades posicions 

enfrontades.



CONFLICTES ASSOCIATS AL TURISME
Accés i ús dels recursos.

Distribució dels beneficis.

Polítiques laborals de les multinacionals.

 El punt de vista “conflictiu” del turisme ens porta a analitzar-lo 

de manera dialèctica, tenint en compte que:

 si bé el turisme internacional als països del sud sol 

constituir un problema per a les poblacions,

 també pot implicar un potencial de desenvolupament per 

als sectors més marginals.
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El problema no es pot reduir a estar a favor o en contra del turisme o del tipus de 

turisme. La qüestió es entendre la dinàmica de confrontació que implica el 

turisme i tenir clar el costat en el qual ens posicionem. Això, implicaria:

Estar informat.

Denunciar.

Mobilitzar-se.

Solidaritzar-se.

Comprometre’s.

Qüestionar-se.

Donar suport.

Construir alternatives.

Articular un moviment social capaç d’incidir en el desenvolupament d’aquest 

sector.
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EL TURISME RESPONSABLE COM A MOVIMENT SOCIAL

El turisme responsable:

•No és un model o tipologia de turisme.
•És un moviment a favor de la sostenibilitat de 
l’acció turística.

•Com a moviment social, s’articula a través de 

moltes accions incloses en tres eixos.
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PRIMER EIX
Establir models de desenvolupament turístic sostenibles i específics per a cada 

zona de destinació, per als quals s’han de tenir en compte les variables socials, 

culturals, econòmiques i mediambientals.

Accions per al primer eix:

• Suport a través de projectes de cooperació a experiències gestionades i 

controlades per la població local.

• Promoció de viatges a petita escala que contribuïsquen a iniciatives d’activitat 

turística gestionades per col·lectius locals dels sectors més desfavorits.

• Impulsar l’estudi, monitorització i avaluació de l’impacte de les activitats 

turístiques.

• Generar i sistematitzar eines teòriques i tècniques d’anàlisi, gestió i execució de 

les intervencions de la cooperació.
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SEGON EIX
Denunciar els impactes negatius que el turisme suposa o pot suposar en les societats 

amfitriones i en el seu medi ambient, i implicar-se en l’acompanyament i solidaritat amb els 

col·lectius afectats.

Accions per al segon eix:

• Denúncia de models turístics “alternatius” que no inclouen gestió de la població 

local, no respecten el medi ni els drets dels treballadors i treballadores.

• Posada en marxa d’iniciatives d’informació pública i pressió davant d’empreses sense 

criteris de sostenibilitat.

• Impulsar campanyes d’informació, denúncia i solidaritat amb col·lectius afectats.

• Desenvolupar accions que contribuïsquen a corregir la imatge distorsionada (altes 

expectatives) dels visitants sobre la realitat.

• Incrementar el seguiment i control de les inversions turístiques de capital estranger.
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TERCER EIX

Valorar i reclamar la responsabilitat de turistes, operadors turístics, institucions públiques i 

amfitrions a l’hora d’afavorir models turístics sostenibles.

Accions per al tercer eix:

• Sensibilització de tots els agents:

Els turistes no són innocus, tenen la capacitat d’influir en l’oferta turística i han d’obviar 

els models que generen més impactes negatius.

Els operadors turístics, empreses turístiques i organismes públics participen directament 

en els models turístics, i per això que se’ls ha de reclamar responsabilitats. A més, haurien 

de generar en aquests àmbits una cultura que valorarà a curt termini els recursos naturals, 

humans i tècnics.

La població amfitriona ha de reclamar la seua participació en el disseny, gestió i control 

de les activitats que fan ús dels seus recursos. A més, ha de cuidar les seues expectatives 

davant de l’activitat turística ja que, a voltes, està sobredimensionada.
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 El turisme responsable pot contribuir a sensibilitzar els 
sectors implicats en l’activitat turística amb criteris de 
sostenibilitat i responsabilitat.

 El turisme responsable, com a moviment social, necessita 

incidir tant en els països del nord com en els del sud.
 El turisme responsable necessita articular-se en una 

amplia base social: organitzacions camperoles, 

ecologistes, veïnals, de desenvolupament, d’atenció a la 

infància, de drets humans, de consumidors, sindicats 

indígenes, col·lectius afectats, etc.
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4. ORGANITZACIONS I ACTUACIONS AMB 
ORIENTACIÓ RESPONSABLE

FÒRUM DE TURISME RESPONSABLE

Anàlisi
1. Elegiu l’enllaç d’una organització que aparega en aquesta pàgina.

2. Seleccioneu un tema que es tracte en l’enllaç elegit i analitzeu-

lo.

3. Escriviu les principals idees obtingudes i comenteu-les des del 

vostre punt de vista.

Font: encapçalament de Foro de Turismo Responsable, recuperat 
el 14 d’abril de 2018: www.foroturismoresponsable.org

http://www.foroturismoresponsable.org/
http://www.foroturismoresponsable.org/
http://www.foroturismoresponsable.org/
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Font: Hotel Torre Dorada (Cuzco, Perú), 
recuperat el 19 de maig de 2020. Font: Organització Mundial del Turisme (OMT), recuperat el 21 de maig de 2020.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3804137419628693&set=a.291379337571203
https://www.unwto.org/es/turismo-covid-19
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Material docent admès en la Convocatòria de suport lingüístic a 

l'elaboració de materials docents en valencià i anglès 2017, publicat al 

Butlletí Oficial de la Universitat d'Alacant (BOUA) el 22 de febrer de 

2017. D’acord al punt 7 sobre la Publicació dels materials, aquests són 

depositats en el Repositori de la Universitat d’Alacant per això, aquest 

treball està subjecte a una llicència de Reconeixement-NoComercial-

SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons

https://sl.ua.es/es/documentos/convocatorias/anexo-md17-18-pdf.pdf
https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=4073.pdf
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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