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BLOC TEMÀTIC IV
REFLEXIÓ ANTROPOLÒGICA I TURISME

Tema 7: Paper de l’antropologia en el 
desenvolupament turístic.

1.Desenvolupament local des de la cultura i la 

identitat.

2.Cooperació internacional.

3.Accions des de l’antropologia.



1. DESENVOLUPAMENT LOCAL DES DE 
LA CULTURA I LA IDENTITAT

Està demostrat que partint d’un desenvolupament sostenible es pot aconseguir un 

desenvolupament responsable, amb la implicació dels actors i les actrius locals. Per a 

aconseguir un turisme responsable es necessita:

 Implicar a tots els actors i les actrius, tant locals com externs.

 Buscar la coherència entre els que compartiran territori, experiències i coneixement.

Punt de partida

Sobirania alimentària: suposa el dret dels consumidors per a aconseguir aliments sans, 

accessibles, culturalment apropiats per a la gastronomia i la historia culinària del seu 

país, produïts localment.

El desenvolupament turístic en l’àmbit rural s’ha d’integrar dins d’una estratègia a favor 

de la sobirania alimentària, seguint uns paràmetres lògics de respecte als drets de qui 

volen continuar vivint a les seues terres i d’aquestes mateixes terres.



1. DESENVOLUPAMENT LOCAL DES DE 
LA CULTURA I LA IDENTITAT

“Dret dels pobles a definir les seues pròpies 

polítiques i estratègies sostenibles de producció, 

distribució i consum d’aliments que garantisquen el 

dret a l’alimentació per a tota la població, amb 

base en la petita i mitjana producció, respectant 

les seues pròpies cultures i la diversitat de les 

maneres de vida camperoles, pesqueres i indígenes 

de producció agropecuària, de comercialització i 

gestió dels espais rurals, en els quals la dona 

exerceix un paper fonamental.”

La Habana, Cuba, 2001.

Documental Mujeres y soberanía alimentaria, realitzat 
per FECORACEN (2012). 

Font: fotograma del documental, recuperat el 14 d’abril 
de 2018: https://vimeo.com/56958613

Declaració final del Fòrum Mundial sobre sobirania alimentària

https://vimeo.com/56958613
https://vimeo.com/56958613
http://www.edualter.org/material/sobirania/declaracion%20cuba.pdf


1. DESENVOLUPAMENT LOCAL DES DE 
LA CULTURA I LA IDENTITAT

Es necessari tenir en compte que en llocs amb interès 

turístic específic, per la seua ubicació estratègica o interès 

paisatgístic, es posen en marxa activitats turístiques 

d’iniciativa privada que poden entrar en conflicte amb la 

població de la zona a causa de diverses factors:

 Pressió per a comprar terres.

 Desallotjament de la població per a construir.

 Privatització de subministris d’aigua per a proveir 

activitats d’oci.



1. DESENVOLUPAMENT LOCAL DES DE 
LA CULTURA I LA IDENTITAT

Per tant:
El turisme en zones rurals ha d’implicar la crítica i la denúncia contra totes les 

activitats que soscaven la sobirania i redueixen l’accés de les comunitats camperoles 
als recursos bàsics, com la terra, l’aigua o la mà d’obra necessaris per a 
l’autoabastiment, els mercats locals i nacionals.

L’anàlisi dels impactes de l’activitat turística, en les àrees camperoles en general, hauria 
de formar part d’un marc de desenvolupament local basat en una estratègia de sobirania 
alimentària.

El turisme, gestionat i controlat per famílies camperoles, pot consolidar la seua 
economia, ja que impulsa l’augment dels ingressos i contribueix a diversificar-los. No 
obstant això, no ha de substituir l’activitat agropecuària, sinó ser una activitat 
complementària.

EL FUTUR DE LA PAGESIA HAURIA DE SER LA PLURIFUNCIONALITAT



1. DESENVOLUPAMENT LOCAL DES DE 
LA CULTURA I LA IDENTITAT

Des dels sectors favorables al turisme convencional, es 

considera aquest turisme com a marginal, a causa de la 

comparació dels seus ingressos amb la macroeconomia 

nacional.

Des de la visió holística, s’ha de valorar el turisme 
agrari com a contribuent al:

 Sector productiu.
Canvi de nivell social.
Canvi mediambiental.



2. COOPERACIÓ INTERNACIONAL
Des de la cooperació internacional s’han generat eines en l’àmbit turístic: 

 Marc lògic.

 Diagnòstic rural participatiu i ràpid.

 Criteris d’avaluació.

 Estudis de viabilitat financera, etc.

No obstant això, el turisme requereix un ús diferenciat d’aquestes eines, 

o l’adaptació de les ja existents, com:

 Esforç més gran en la formació.

 Execució de part del projecte fora del lloc.

 Promoció i mercantilització específiques.

 Cobertura de l’avaluació del projecte.

 Risc de repartiment poc equitatiu de beneficis.



2. COOPERACIÓ INTERNACIONAL
 La consideració del turisme com a via de 

desenvolupament és molt recent per a la cooperació 
internacional.

 És a partir dels anys 90 del s. XX quan comencen a 
crear-se noves eines, metodologies i manuals d’actuació 
dirigides a la cooperació o amb possibilitat de ser 
utilitzades per aquesta.

L’Organització Mundial del Turisme (OMT) va iniciar en la 
dècada dels 90 el desenvolupament d’una metodologia per al 
turisme en petita escala en el pla local, presa com a referent 

per la cooperació internacional.

Guía para las autoridades locales en el desarrollo sostenible 
del turismo (OMT, Madrid, 1999), ampliada posteriorment. Font: encapçalament de l’Organització Mundial del Turisme, 

recuperat el 14 d’abril de 2018: http://www2.unwto.org/es

Font: web de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional 
per al Desenvolupament (AECID), adscrita al Ministeri 

d'Assumptes Exteriors i de Cooperació, recuperat el 14 d’abril 
de 2018: http://www.aecid.es/ES/sectores-de-

cooperaci%C3%B3n

http://www2.unwto.org/es
http://www2.unwto.org/es
http://www2.unwto.org/es
http://www.aecid.es/ES
http://www.aecid.es/ES/sectores-de-cooperaci%C3%B3n


2. COOPERACIÓ INTERNACIONAL
 També les organitzacions mediambientals han creat eines i 

metodologies, que han generat conflictes pel fet 

d’enfrontar les seues propostes conservacionistes amb 

activitats locals de gran impacte ecològic.

Aquestes organitzacions consideren que el turisme ben 
organitzat és una activitat que pot ajudar a resoldre 
problemes si cobreix les necessitats econòmiques i fa ús 
sostenible dels recursos naturals.

 Consultories privades treballant en l’àmbit del turisme 

han generat també metodologies de turisme sostenible a 

petita escala, per a cobrir la demanda de propostes i les 

escasses eines existents.

Cartell del Projecte Ganesha de la 
Diputació de Cadis. Font: Diputació de 
Cadis, recuperat el 14 d’abril de 2018:

http://www.dipucadiz.es/cooperacion_int
ernacional/Proyecto-Ganesha#prettyPhoto

http://www.dipucadiz.es/cooperacion_internacional/Proyecto-Ganesha#prettyPhoto
http://www.dipucadiz.es/cooperacion_internacional/Proyecto-Ganesha#prettyPhoto


2. COOPERACIÓ INTERNACIONAL
COOPERACIÓ I TURISME COMUNITARI

El turisme comunitari apareix com el model rural més sostenible i apropiat per a 

rebre el suport de la cooperació al desenvolupament, atenent que:

• Permet polítiques locals a favor de la sobirania alimentària i implica un cert 

nivell d’organització.

• Es dirigeix als més desfavorits, té voluntat de distribució equitativa, i 

estableix relació amb altres polítiques de desenvolupament.

Una metodologia en turisme i cooperació hauria de complir amb quatre factors com 

principals eixos de treball:

1.El paper del turisme en l’economia de la comunitat.

2.El control de la gestió.

3.Distribució dels beneficis.

4.Control dels processos de risc.



2. COOPERACIÓ INTERNACIONAL
1. El paper del turisme en l’economia de la comunitat:

•Augmentar els ingressos comunitaris.
•Diversificar les seues fonts d’ingressos, no substituir unes per altres 
(excepte en casos de condicionaments del mercat o mal ús dels 
recursos).

•Totes les accions s’han de situar en un pla de desenvolupament integral.
•No menyscabar el desenvolupament normal de tradicions i sostenibilitat.
•Conèixer la divisió tradicional per sexes i edats, per a negociar els nous 
rols en el turisme.

•Saber si es factible el projecte valorant factors de sostenibilitat 
econòmica, social, cultural i mediambiental.

•El turisme comunitari és una opció més que pot ser oportuna o no, 
segons les circumstàncies.

•Les propostes de desenvolupament turístic poden generar expectatives 
excessives.



2. COOPERACIÓ INTERNACIONAL
2. El control de la gestió:

• El turisme comunitari és una activitat de comercialització de serveis 

que no es cenyeix a la comunitat, naix en el lloc on està el 

consumidor i genera una sèrie de processos (cadena de valor) que 

acaba en la comunitat.

• No depèn d’aquesta la obtenció de clients ni altres passos previs.

• En la comunitat tenen poca capacitat de negociació. Els turistes 

poden ser desviats pels operadors turístics.

• La poca formació en l’activitat turística facilita la dependència de 

la comunitat.

• Són molt útils les xarxes de turisme comunitari per a donar suport 

als projectes.

• S’ha de buscar l’apoderament de la població local.



2. COOPERACIÓ INTERNACIONAL
3. Distribució dels beneficis:

• El disseny del projecte ha de considerar la diferenciació dels 
membres dins de la comunitat. Per exemple, les diferències en 
l’accés i l’aplicació dels recursos familiars sobre base al gènere i 
l’edat.

• Conèixer l’estructura socioeconòmica i l’ús diferenciat dels 
recursos per a planificar la distribució.

• Fixar de manera adequada els criteris de selecció de la població 
beneficiada i establir els mecanismes que li permeten accedir als 
beneficis.

• El model més eficient serà la col·lectivització dels beneficis.
• Quan els beneficis són monopolitzats per una part de la població a 

causa de la seua iniciativa o aportació més alta de capital, se solen 
generar conflictes, a més de nous processos de diferenciació.



2. COOPERACIÓ INTERNACIONAL

4. Control de los processos de risc:

• El turisme no és innocu, promou canvis, sovint negatius.

• Es necessari tenir en compte la capacitat de càrrega per a 

controlar els impactes i crear models sostenibles.

• Cal establir indicadors de la capacitat de càrrega basats en:

• Principi de precaució, amb indicadors restrictius de valor 

baix.

• Avaluació continuada, valorant possibilitats d’augment dels 

indicadors inicials.

• Els indicadors han de partir tant de factors objectius com 

subjectius.



3. ACCIONS DES DE L’ANTROPOLOGIA

REFLEXIÓ ANTROPOLÒGICA
 L’estudi d’una societat s’afirma referint-se a altres 

societats, a altres cultures. 

 Intenta alimentar una discussió sobre la pròpia 

societat.

 Les dades exteriors no són usades únicament com a 

contrast, indueixen a la reflexió.

 L’estudi d’altres cultures, net de tot etnocentrisme, 

directe o indirecte, no s’imposa bruscament.



3. ACCIONS DES DE L’ANTROPOLOGIA
CODIS ÈTICS

Els estudiosos de les ciències socials del Tercer Món criticaren l’antropologia nord-americana per 

les vinculacions que han existit entre alguns antropòlegs i antropòlogues i agències que 

promouen un desenvolupament que no interessa a la gent.

Com a resposta, l’American Anthropological Association (AAA) va adoptar un codi ètic en el qual 

suggereix que els antropòlegs i les antropòlogues han d’evitar investigacions que poden 

perjudicar tant el poble investigat com la comunitat professional.

ÀREES DE RESPONSABILITAT PROFESSIONAL DE L’AMERICAN ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION:

1. Envers els estudiats.

2. Envers el públic.

3. Envers la disciplina.

4. Envers els estudiants.

5. Envers els que financen les investigacions.

6. Envers el propi govern i el govern amfitrió.

http://www.americananthro.org/


3. ACCIONS DES DE L’ANTROPOLOGIA

1. Responsabilitat envers els estudiats:
• Protegir el benestar dels seus informants i respectar la 

seua dignitat i privacitat.

• En cas de conflicte, les persones tenen tota la 

preferència.

• Fer conèixer les seus intencions als informants i 

anticipar-los les conseqüències de la investigació.

• Assegurar l’anonimat dels informants.

• Evitar efectes perjudicials de la publicació de la 

investigació.

• Posar els resultats a la disposició del públic.



3. ACCIONS DES DE L’ANTROPOLOGIA

2. Responsabilitat envers el públic:

• Contribuir a una definició adequada de la realitat social 

sobre la qual es poden basar l’opinió i les polítiques 

públiques.

• Ser conscients de les limitacions dels seus coneixements.

3. Responsabilitat envers la disciplina:

• Els antropòlegs i les antropòlogues són responsables de la 

reputació de la seua disciplina i de la dels seus col·legues.

• Mantenir la integritat en el treball de camp de manera 

que el seu comportament no pose en perill investigacions 

posteriors que altres poden realitzar.



3. ACCIONS DES DE L’ANTROPOLOGIA

4. Responsabilitat envers els estudiants:

• El professorat ha de ser just, franc i dedicat al benestar i al progrés 

acadèmic dels estudiants.

• Han de conscienciar els estudiants dels problemes ètics de la 

investigació.

5. Responsabilitat envers els que financen les investigacions:

• No han d’acceptar treballs que violen la seua ètica professional.

• Han de guardar-se el dret a prendre les seues pròpies decisions en temes 

ètics durant la investigació.

6. Responsabilitat envers el propi govern i el govern amfitrió:

• Els antropòlegs i les antropòlogues han d’exigir la garantia que els acords 

entre governs no els exigeixen comprometre la seua responsabilitat i la 

seua ètica professional per a realitzar la seua investigació.



3. ACCIONS DES DE L’ANTROPOLOGIA
APLICACIÓ DE L’ANTROPOLOGIA

Actituds dels antropòlegs i les antropòlogues respecte de l’aplicació de l’antropologia:

• Postura de la torre de marfil:

 Els antropòlegs i les antropòlogues s’han de concentrar en la investigació, la publicació 

i l’ensenyament.

 No fer recomanacions de polítiques a seguir.

• Postura esquizoide:

 Els antropòlegs i les antropòlogues han d’ajudar a posar en pràctica, però sense fer o 

criticar, les polítiques d’actuació.

 Els “judicis de valor” personals s’han de mantenir separats de la investigació científica.

• Postura de la implicació:

 Els antropòlegs i les antropòlogues han de participar en la realització de les polítiques 

que afecten la gent. Per tant, els rols de l’antropòleg i l’antropòloga inclourien:

 Identificar les necessitats de canvi percebudes per la gent local.

 Treball amb aquesta gent per a dissenyar estratègies d’intervenció socialment 

adequades.

 Protegir la gent local d’esquemes de desenvolupament nocius.



REFLEXIONEM… 
L’ANTROPOLOGIA EN 
TEMPS DEL COVID-19

Font: Diario 
Información, 

recuperat el 13 de 
maig de 2020.

Font: Diario 
Información, 

recuperat el 13 de 
maig de 2020.

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/conselleria/COVID19/covid_19.html


 Bibliografia específica:

• Gascón, Jordi i Cañada, Ernest. (2005). El turismo en el mundo rural y la 

soberanía alimentaria. En Jordi Gascón i Ernest Cañada, Viajar a todo tren. 

Turismo, desarrollo y sostenibilidad (pp.89-110). Barcelona: Icaria. 

Recuperat el 2 de gener de 2018, de https://tinyurl.com/wos66ty

• Gascón, Jordi i Cañada, Ernest. (2005). Herramientas para la cooperación en 

el ámbito turístico. En Jordi Gascón i Ernest Cañada, Viajar a todo tren. 

Turismo, desarrollo y sostenibilidad (pp. 133-152). Barcelona: Icaria. 

Recuperat el 2 de gener de 2018, de https://tinyurl.com/wos66ty

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/34027/1/Estilo_APA_doctorado.pdf
https://tinyurl.com/wos66ty


Agraïments:

A María José Pastor-Alfonso per dissenyar aquesta assignatura i 

actualitzar-la any rere any i a tot l’equip docent que l’imparteix. En 

especial, a Sergi Ferreres i Helena Cabrera per les seues aportacions al 

llarg dels anys.

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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