
El patrimoni cultural com a recurs i 
com a producte. Turisme cultural

PATRIMONI CULTURAL
(CODI: 23519)

Curs: 2017-2018

María-Teresa Riquelme-Quiñonero
Àrea d’Antropologia Social

Departament d’Humanitats Contemporànies, Universitat d’Alacant



BLOC TEMÀTIC I
CULTURA, PATRIMONI CULTURAL I TURISME

Tema 3: El patrimoni cultural com a recurs i 
com a producte. Turisme cultural.

1. El patrimoni com a recurs i com a producte.
2. El turisme cultural. Definició i característiques.
3. Tipus de turisme cultural.
4. Activació i usos del patrimoni cultural amb 

finalitats turístiques.



3.1. EL PATRIMONI COM A RECURS I COM 
A PRODUCTE

• María José Pastor-Alfonso (2003, pàg. 98) afirma que 
existeix una atracció dels aspectes culturals, captats 
fàcilment pels turistes, i que s’utilitzen com a reclam.

• Per tant, el patrimoni ha sigut el primer o un dels 
primers motius de compra dels viatges turístics.

• Amb l’espectacularització de la realitat i la 
comercialització del turisme es produeixen canvis 
quantitatius i qualitatius en l’associació entre patrimoni 
i turisme (Prats, 1997, pàg. 41).



Aquests canvis en l’associació entre patrimoni 
i turisme serien:

A. Les destinacions patrimonials clàssiques es 
veuen sotmeses a una pressió turística cada 
vegada més intensa, fins al punt que s’arriba a 
témer per la seua conservació.

B. Aquestes destinacions patrimonials activades 
entren en la lògica de l’espectacle i del 
consum i s’adapten a les noves exigències.

C.S’activen repertoris patrimonials fins llavors 
inviables, que es fan accessibles per la facilitat 
dels desplaçaments i per la demanda creixent.
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Coves d’Altamira (Cantabria). Font: autoria Museo de 
Altamira y D. Rodríguez, recuperat el 4 de maig de 2018: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:9_Bisonte_Magdaleniens
e_pol%C3%ADcromo.jpg

Autobusos pujant la carretera Hiram Bingham cap a Machu 
Picchu. Font: autoria Boleto Machu Picchu, recuperat el 4 de 
maig de 2018: https://www.boletomachupicchu.com/como-

llegar-cusco-machu-picchu-tren/

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:9_Bisonte_Magdaleniense_pol%C3%ADcromo.jpg
https://www.boletomachupicchu.com/
https://www.boletomachupicchu.com/como-llegar-cusco-machu-picchu-tren/


Llorenç Prats (1997) afirma que el patrimoni, com a recurs 
turístic, presenta una casuística triple:

1. Constituir-se com un producte turístic per se, capaç d’integrar-se 
amb l’oferta hotelera bàsica. 

2. Presentar-se associat a un producte turístic integrat que es combina 
amb altres atractius lúdics; és el que es denomina paquet.

3. Constituir-se en un valor afegit per a destinacions turístiques on el 
patrimoni de les quals no és el principal atractiu. Aquest és el model 
que més ha proliferat últimament: a destinacions de muntanya o 
platja se’ls afegeixen atractius patrimonials.
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Badia d’Alacant (2006). Font: autoria Bea i 
Fredi, recuperat el 4 de maig de 2018: 
https://www.flickr.com/photos/bea-y-
fredi/228606270

Barcelona (2007) i el Futbol Club Barcelona 
(2012). Font: autoria Diliff i MARIA ROSA FERRE, 
recuperat el 4 de maig de 2018: 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Casa_Mil%C3%
A0_-_Barcelona,_Spain_-_Jan_2007.jpg i 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camp
_Nou_(Barcelona)_-_1.jpg

Les piràmides de Giza (Egipte). Font: autoria 
blueMix, recuperat el 4 de maig de 2018: 
https://pixabay.com/en/pyramids-egypt-cairo-
giza-tourism-2499780/

Constituir-se com un producte 

turístic per se.

Presentar-se associat a un 

producte turístic integrat.

Constituir-se en un valor afegit
per a destinacions turístiques on 
el patrimoni de les quals no és el 

principal atractiu.

https://www.flickr.com/photos/bea-y-fredi/228606270
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Casa_Mil%C3%A0_-_Barcelona,_Spain_-_Jan_2007.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camp_Nou_(Barcelona)_-_1.jpg
https://pixabay.com/en/pyramids-egypt-cairo-giza-tourism-2499780/


Per tant, seguint a Llorenç Prats (1997), es produeixen 
diferents tipus d’associació entre empreses turístiques i 
recursos patrimonials:

a)Les empreses públiques o privades (algunes) que venen 
el patrimoni. 

b)Els hotels i restaurants que utilitzen el patrimoni com a 
reclam.

c)Les empreses dedicades a alguna activitat o recurs 
turístic no patrimonial que ignoren el patrimoni. 

3.1. EL PATRIMONI COM A RECURS I COM A 
PRODUCTE



Hem de recordar que quan parlem d’activacions 
patrimonials parlem de representacions de la identitat, i en 
la relació entre el sector econòmic del turisme i el patrimoni 
es poden arribar a construir dinàmiques complexes. 

En definitiva, afirma Llorenç Prats (1997), podríem concloure 
que dins de la política de l’espectacularització i de la 
mercantilització tant la identitat com la realitat són 
versionables i canviants.
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3.2. EL TURISME CULTURAL. DEFINICIÓ I 
CARACTERÍSTIQUES

El turisme cultural converteix els elements patrimonials en eixos del 
desenvolupament econòmic, així com eines de conscienciació i 
gaudir del patrimoni com a signe d’identitat cultural dels pobles. El 
turisme cultural  sempre ha existit en els viatgers curiosos i 
aventurers.

TURISME CULTURAL

eixos del desenvolupament econòmic

eines
de conscienciació 

signe d’identitat 
cultural dels poblesper a gaudir

TURISTES CULTURALS consumidors de patrimoni
viatgers curiosos

aventurers



Què és el turisme cultural?
L’Organització Mundial del Turisme (OMT)

defineix el turisme cultural com la 
possibilitat de les persones per a endinsar-se 

en la història natural, el patrimoni humà i 
cultural, les arts i la filosofia, i les 

institucions d’altres països o regions 
(Pastor, 2003, pàg. 104).
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La Carta Internacional sobre Turisme Cultural (Mèxic, 
1999) defineix els principis bàsics de gestió del turisme en 

llocs amb patrimoni significatiu:

Principi 1: Des que el turisme nacional i internacional s'ha convertit en un 
dels més importants vehicles per a l'intercanvi cultural, la seua 
conservació hauria de proporcionar oportunitats responsables i ben 
gestionades als integrants de la comunitat amfitriona així com 
proporcionar als visitants l'experimentació i comprensió immediates de 
la cultura i patrimoni d'aqueixa comunitat.
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http://www.iaph.es/.../icomoscartainternacionalsobreturismocultural.pdf


Principi 2: La relació entre els llocs amb patrimoni i el 
turisme és una relació dinàmica i pot implicar 
valoracions oposades. Aquesta relació hauria de ser 
gestionada de manera sostenible per a la generació 
actual i per a les futures.

Principi 3: La planificació de la conservació i del 
turisme als llocs amb patrimoni hauria de garantir que 
l’experiència del visitant valga la pena i siga 
satisfactòria i agradable.

3.2. EL TURISME CULTURAL. DEFINICIÓ I 
CARACTERÍSTIQUES



Principi 4: Les comunitats amfitriones i els pobles 
indígenes haurien d’involucrar-se en la planificació 
de la conservació del patrimoni i en la planificació 
del turisme.

Principi 5: Les activitats del turisme i de la conservació 
del patrimoni haurien de beneficiar a la comunitat 
amfitriona.

3.2. EL TURISME CULTURAL. DEFINICIÓ I 
CARACTERÍSTIQUES



Principi 6: Els programes de promoció del turisme 
haurien de protegir i enaltir les característiques 
del patrimoni natural i cultural.

En definitiva, el turisme cultural té la facultat de 
revelar i valorar un dels components essencials 

de la cultura viva: la identitat d’un territori. 
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CARACTERÍSTIQUES



3.3. TIPUS DE TURISME CULTURAL
Però, COM SÓN ELS TURISTES QUE PRACTIQUEN AQUEST TIPUS DE TURISME?

Segons Francisca Hernández (2002), podem classificar els turistes culturals en tres 
tipus:

1. Els especialistes: 
• Viatgen de manera sistemàtica i regular. 
• Acostumen a donar-se una relació entre les seues activitats professionals i les 

pràctiques turístiques. 
• Representen entre el 10 i el 15% dels visitants.

2. Molt motivats: 
• La causa principal del viatge és la cultura, encara que n’hi haja d’altres.
• Representen entre el 30 i el 40% dels visitants.

3. Els ocasionals: 
• Durant les vacances fan visites culturals de manera irregular.
• Representen entre el 45 i 60% dels visitants.



A partir d’aquesta classificació podem establir
diversos tipus de comportament que pot 
presentar un turista respecte del patrimoni cultural i, per 
tant, la relació que manté amb els amfitrions:

1. Com a elements exòtics: els observa per la seua 
diferència.

2. Com a individus que faciliten els serveis indispensables de 
la indústria turística.

3. Com a inexistents: passen totalment desapercebuts.

3.3. TIPUS DE TURISME CULTURAL



TIPUS DE 
TURISTA

INTERÉS PEL 
LLOC

COMPRENSIÓ I VALORITZACIÓ DEL 
PATRIMONI

TIPUS DE COMPORTAMENT 

DEL VISITANT RESPECTE AL 

AMFITRIÓ

Especialistes
• S’informen 

prèviament.

• Comprenen el valor estètic, 
històric, artístic, etc. del patrimoni. 

• Es afavoreix una actitud de 
respecte.

• Com a elements exòtics: els 
observa per la seua diferència.Molt motivats

Ocasionals

• Escassa o nul·la 
informació 
sobre els llocs.

• Estén poc 
interessats en 
gaudir-los.

• La seua visita és una activitat més 
per a aconseguir un fi: gaudir de 
unes vacances agradables i 
diferents.

• El seu interès pel patrimoni no 
existeix, poc podran preocupar-se 
pel seu significat, el seu valor, i no 
lo hauran digne del seu respecte.

• Com a individus que faciliten 
els serveis indispensables de 
la indústria turística.

• Com a inexistents: passen 
totalment desapercebuts.

Font: Francisca Hernández (2002).



A l’hora de plantejar-nos actuacions en el 
desenvolupament del turisme de caràcter 

cultural hem de tenir en compte una sèrie de 
premisses:

• El turisme com a sector de servei avançat i 
qualificat.

• Un turisme integrador.
• Fer una reflexió sobre l’oferta qualificada al 

públic.
• Fer que la planificació prevalga per a regular 

el desenvolupament turístic.
• El turisme com a possibilitat de revaloració del 

patrimoni cultural i natural.

3.2. EL TURISME CULTURAL. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

VISITANTS

comprenen alguns aspectes 
identitaris dels seus 
amfitriones, potenciant el 
diàleg intercultural i frenant 
l’etnocentrisme.

RESIDENTS

es preocupen per activar i 
preservar elements culturals 
que d’altra manera podrien 
quedar relegats.

EL TURISME 
CULTURAL 
POT SER 

ALTAMENT 
POSITIU



3.4. ACTIVACIÓ I USOS DEL PATRIMONI 
CULTURAL AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

COM PODEM REALITZAR UNA ACTIVACIÓ DEL PATRIMONI 
CULTURAL?

Podem seguir els següents passos
a partir de les aportacions que 

ens ofereix Llorenç Prats (1997) en 
la seua pool patrimonial.



1. Escollir determinats referents patrimonials del pool i exposar-los 
d’una manera o d’una altra per a articular un discurs que 
dependrà de:
QUINS SÓN ELS REFERENTS.
QUINS SÓN ELS SIGNIFICATS D’AQUESTS REFERENTS.
 LA IMPORTÀNCIA QUE ES DONE A CADASCUN.
 LA SEUA INTERRELACIÓ (DE L’ORDRE DEL CONJUNT QUE 

INTEGREN).
EL SEU CONTEXT.

3.4. ACTIVACIÓ I USOS DEL PATRIMONI 
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2. Triar qui pot activar els repertoris patrimonials: pot ser 
qualsevol agent social interessat a proposar una versió de 
la identitat i a buscar-hi adhesions:
PODER POLÍTIC FORMAL (GOVERNS LOCALS, REGIONALS, 

NACIONALS).
PODER POLÍTIC INFORMAL (OPOSICIÓ).
AGENTS SOCIALS DIVERSOS O SOCIETAT CIVIL.

3.4. ACTIVACIÓ I USOS DEL PATRIMONI 
CULTURAL AMB FINALITATS TURÍSTIQUES



El patrimoni adquireix sentits diversos segons els 
col·lectius interessats en ell:
Per als poders públics i les empreses turístiques: 

recursos potencials concrets (amb freqüència 
problemàtics).

Per als científics: recursos econòmics per a la 
investigació.

Per als museòlegs i les museòlogues: de la 
salvaguarda i la seua eventual exposició de 
l’objecte obtenen el seu sustento.

3.4. ACTIVACIÓ I USOS DEL PATRIMONI 
CULTURAL AMB FINALITATS TURÍSTIQUES



Dues idees en la relació TURISME-PATRIMONI:

A. El patrimoni cultural es converteix en un bé de consum a 

través del turisme cultural.

B. El turisme cultural pot arribar a ser responsable de la 

modificació de determinats aspectes del patrimoni. 

C. La massificació i globalització del fenomen turístic, a 

partir del la dècada del anys seixanta del segle XX,  

converteix el patrimoni en espectacle. 

3.4. ACTIVACIÓ I USOS DEL PATRIMONI 
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I aquesta espectacularització del patrimoni cultural 

implica:

Generalització de les exposicions temporals.

Renovació continua de les tècniques expositives.

Composicions escenogràfiques.

Mitjans audiovisuals sofisticats.

Creixent importància del disseny.

Realitat virtual.

3.4. ACTIVACIÓ I USOS DEL PATRIMONI 
CULTURAL AMB FINALITATS TURÍSTIQUES



QUINS VALORS TÉ EL CONSUM PATRIMONIAL?
Hem de reconèixer que hi ha una concepció dels valors 
patrimonials com a atractius, ja que es produeix:
Una valoració del que és típic com a únic.
Per l’obtenció d’alguna cosa exclusiva.
Pel consum del patrimoni com a senyal de distinció.
Per l’accés a la diferència del que és quotidià.

3.4. ACTIVACIÓ I USOS DEL PATRIMONI 
CULTURAL AMB FINALITATS TURÍSTIQUES



CONSEQÜÈNCIES: el consum indiscriminat pot 
portar a la deterioració per abús i 
sobreexplotació.

UNA SOLUCIÓ: polítiques (normatives, 
actuacions, etc.) que protegisquen els drets 
dels qui pateixen els desavantatges del 
consum del patrimoni, és a dir, els impactes en 
els residents.

3.4. ACTIVACIÓ I USOS DEL PATRIMONI 
CULTURAL AMB FINALITATS TURÍSTIQUES
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