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

Tema 5: Residents i turisme.
1. Treballadors i treballadores en servicis turístics.

2. Turisme, comunitats i desenvolupament sostenible.

3. Ecoturisme i cultura.

4. Turisme en zones protegides.

5. Turisme indígena.



1. TREBALLADORS I TREBALLADORES EN SERVEIS TURÍSTICS

 Visionat del documental Sol y 

sombras del turismo (2008), 

inclòs en Impactos del turismo 

en los países del sur y turismo 

rural comunitario. 

 Realització, edició i guió: 

Joaquín Zúniga.

 Investigació i producció: Ernest 

Cañada.

Font: fotograma del documental Sol y sombras del 
turismo, recuperat el 14 d’abril de 2018:

https://vimeo.com/20734728

https://vimeo.com/20734728
https://www.academia.edu/12055750/Impactos_del_turismo_en_los_pa%C3%ADses_del_Sur_y_Turismo_Rural_Comunitario_autor_E._Ca%C3%B1ada_._2011
https://vimeo.com/20734728
https://vimeo.com/20734728


Cañada, Ernest. (2015). Mari Puri (Madrid): «El hotel fue prescindiendo de las supervisoras porque cogían a 

estudiantes de turismo en prácticas». En Ernest Cañada, Las que limpian los hoteles. Historias ocultas de 

precariedad laboral (pp. 114-121). Barcelona: Icaria.

Cañada, Ernest. (2015). Tamimirca Kazacowa (Madrid): «Ahora las agencias quieren a gente sin experiencia, a 

la que pueden marear, engañar y explotar». En Ernest Cañada, Las que limpian los hoteles. Historias ocultas 

de precariedad laboral (pp. 122-127). Barcelona: Icaria.

Alba Sud. (2016). Crisis, reforma laboral y externacionalización en el sector hotelero. Recuperat el 2 de gener 

de 2018, de: http://www.albasud.org/blog/es/915/crisis-reforma-laboral-y-externacionalizaci-n-en-el-sector-

hotelero#sthash.jQvPgoQy.dpuf

Alba Sud. (2018). Feminización del trabajo turístico y precariedad laboral. Recuperat el 14 d’abril de 2018 de: 

http://www.albasud.org/noticia/1017/feminizaci-n-del-trabajo-tur-stico-y-precariedad-laboral

Font: encapçalament de l’associació catalana 
Alba Sud, recuperat el 14 d’abril de 2018:
http://www.albasud.org/?lan=ca

1. TREBALLADORS I TREBALLADORES EN SERVEIS TURÍSTICS

http://www.albasud.org/blog/es/915/crisis-reforma-laboral-y-externacionalizaci-n-en-el-sector-hotelero#sthash.jQvPgoQy.dpuf
http://www.albasud.org/noticia/1017/feminizaci-n-del-trabajo-tur-stico-y-precariedad-laboral
http://www.albasud.org/?lan=ca


ACTUALITAT A LA PROVÍNCIA D’ALACANT

Pola, Tony. (2018). Yolanda García: «Los hoteleros venden calidad, pero 

luego obligan a limpiar una habitación en solo diez minutos». Diario 

Información, 8 de abril, 30. Recuperat el 15 d’abril de 2018, de 

http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2018/04/08/hoteleros-

venden-calidad-luego-obligan/2006935.html

Pola, Tony. (2018). Hosbec apoya a las «kellys» en su lucha por un 

régimen de protección específico. Diario Información, 10 de abril, 20.

Recuperat el 15 d’abril de 2018, de: 

http://www.diarioinformacion.com/benidorm/2018/04/10/hosbec-

apoya-kellys-lucha-regimen/2007568.html

Font: imatge del Diario Información, de 8 de abril, pàg. 30.

Font: imatge del Diario Información, de 10 de abril, pàg. 20.
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2. TURISME, COMUNITATS I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

“El turisme és com el foc: et pot cuinar el menjar o 

et pot deixar la casa reduïda a cendra.” 
(Wearing i Neil, 2000, pàg. 140)

Les comunitats locals, especialment les indígenes, són 

notablement vulnerables als impactes perjudicials del 

desenvolupament turístic, perquè senten directament els 

impactes socioculturals del turisme.



Entenem per desenvolupament sostenible el procés que 

permet el desenvolupament sense degradar o esgotar els 

recursos que fan possible aquest mateix desenvolupament.

El desenvolupament sostenible s’aconsegueix a partir de 

dues premisses: 
Utilitzant més intensivament els recursos renovables. 

Desviant l’ús dels recursos que es regeneren més 

lentament cap als que ho fan més ràpidament. 

2. TURISME, COMUNITATS I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



El desenvolupament sostenible implica criteris de diversos 

tipus:

Mediambientals.

Socioculturals.

Econòmics.

En poques paraules, busca la rendibilitat econòmica a llarg 
termini; protegeix els recursos naturals que són el seu 
suport i atractiu; i, respecta i involucra la població local.

2. TURISME, COMUNITATS I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



Per tant, el turisme sostenible és un model de desenvolupament econòmic 
dissenyat per a:

Millorar la qualitat de vida de la població local.

Proveir més qualitat d’experiències per al visitant.

Mantenir la qualitat del medi ambient. 

Aconseguir nivells més elevats de rendibilitat econòmica de l’activitat 

turística per als residents locals.

Obtenir beneficis segurs per part dels empresaris turístics.

Però és important assenyalar que no hi ha un model de turisme sostenible 
aplicable a tots els contextos, sinó que s’ha d’adaptar a les característiques 
de la societat amfitriona i el seu context, ja que el turisme té impactes 

diferents en cada destinació.

2. TURISME, COMUNITATS I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



Amb el turisme sostenible podem eliminar els impactes 
negatius sobres formes de vida locals i qualitat de vida 

en les poblacions com:
Alteracions dels patrons d’activitat establits.

Comportaments antisocials i delinqüència.

Aglomeració de persones.

2. TURISME, COMUNITATS I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



En molts casos, en el turisme s’utilitzen les cultures indígenes per a 

promoure destinacions en mercats estrangers, però les oportunitats 

que s’ofereixen als visitants per a la interacció amb aquestes 

comunitats, així com per a conèixer les seues cultures i formes de 

vida, són escasses. Les oportunitats que es donen als turistes sovint 

trivialitzen o exploten les persones involucrades, així com les 

comunitats que representen. Moltes vegades s’ofereix una autenticitat 
escenificada, és a dir, es fan activitats amb l’objectiu de saciar la 

curiositat del turista i, alhora, mantenir els autèntics rituals culturals 

lluny de l’àvida lent del turista.

2. TURISME, COMUNITATS I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



En canvi, amb el turisme sostenible es 
fomenta l’estima per les comunitats locals, 

així com pels seus costums i tradicions, 
estimulant notablement el desenvolupament 

d’un procés d’entesa i respecte mutu entre 

diferents societats. 

2. TURISME, COMUNITATS I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



Igualment hem de tenir en compte els aspectes conflictius del desenvolupament 

del turisme en les comunitats receptores que es poden minimitzar des de 

l’ecoturisme:

1.Falta d’oportunitats per a intervenir en la presa de decisions.

2.Respostes inadequades per part dels governs. 

3.Falta de beneficis financers, socials i vocacionals dels projectes que exploten 

els seus recursos.

4.Necessitat d’instruments més eficaços per a avaluar els impactes 

socioculturals i ecològics. 

5.Impactes que afecten la cohesió i l’estructura de la comunitat.

6.Rapidesa amb què es desenvolupa l’ecoturisme, que pot accelerar els canvis 

socials.

2. TURISME, COMUNITATS I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



Per a la implantació del desenvolupament sostenible és important la involucració de 
tots els sectors tant de la indústria turística com dels visitants i les comunitats. Els 

últims anys s’estan duent a terme diferents accions de la indústria turística per a 

afavorir el turisme sostenible. Aquestes accions són:

El desenvolupament equilibrat de l’ús del terreny, aigua i boscos, eliminant l’ús 

d’herbicides.

Bon tractament dels residus sòlids i líquids.

Adoptar tècniques energètiques eficients.

Realitzar pràctiques de màrqueting verd.

Proporcionar una guia o informació als turistes a fi d’orientar-los en un 

comportament responsable.

 Incorporar valors mediambientals en els processos de decisió empresarial.

Generar auditories pròpies mediambientals.

2. TURISME, COMUNITATS I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



El paper de les comunitats locals en el turisme sostenible es plasma en 

les activitats següents:
 Proporcionar interaccions culturals entre la comunitat local i els 

visitants.
 Proporcionar serveis al visitant.
 Potenciar els productes locals.
 Prendre decisions sobre els dissenys dels projectes.
 Prendre iniciatives respecte de les accions.
 Participar amb els costos dels projectes.
 Protegir les normes culturals.

2. TURISME, COMUNITATS I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



Igual d’important és la participació adequada dels turistes 
en el turisme sostenible a través de les actituds i els 
comportaments a l’hora de planificar i realitzar un viatge. 
En destaquem el següents:

 Triar destinacions amb responsabilitat mediambiental.
 Integrar-se en les comunitats receptores.
 No pertorbar les poblacions autòctones.
 Realitzar activitats amb escàs impacte.
 Donar suport a activitats de conservació del medi 

ambient.

2. TURISME, COMUNITATS I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



És important que la comunitat introduïsca pautes de conducta desitjables i 

acceptables en diferents àrees, com són:

Costums i tradicions locals.

Permisos per a fer fotografies.

Vestimenta.

 Idioma.

 Invasió de la intimitat.

Ús i abús dels artefactes tecnològics.

Resposta davant de la mendicitat.

El bescanvi i el regateig.

Drets dels pobles indígenes.

Zones prohibides.

2. TURISME, COMUNITATS I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE



3. ECOTURISME I CULTURA
 L’ecosistema entès com un “sistema format per un medi, 

siga aquàtic o terrestre, i pels organismes que el 
poblen, tots en estreta interrelació”.

 Un ecosistema és, al mateix temps, el continent i el 

contingut d’una àrea determinada de la Terra. 

 Per això, entenem que un lloc turístic pot ser considerat 

com un ecosistema particular, amb nombroses analogies 

amb un sistema natural, i per això haurem de tenir en 

compte cada un dels seus components i les seues 

interrelacions.



Dins dels diferents tipus de turisme trobem un concepte 
ambigu, el de turisme alternatiu, que és entès com un 
conjunt de modalitats turístiques englobades en el 
concepte turisme de natura o ecoturisme (turisme 
cultural, turisme educatiu, turisme científic, turisme 
d’aventura, agroturisme -rural, de granja-) que té com a 
objectius:

1.Ser conseqüents amb els valors naturals, socials i 
comunitaris.

2.Permetre, a amfitrions i turistes, gaudir d’una 
interacció positiva i experiències compartides.

3. ECOTURISME I CULTURA



Així doncs, podem considerar, de manera general, 

l’ecoturisme com una forma de turisme alternatiu però, 

què significa ecoturisme? 

Per a Stephen Wearing i John Neil (2000, pàg. 16),

“[…] significa fonamentalment viatjar a zones 

relativament verges o espais naturals protegits, fomentant 

la comprensió, l’estima i la conservació de la flora, la 

fauna, la geologia i els ecosistemes d’un territori.”

3. ECOTURISME I CULTURA



L’ecoturisme presenta les característiques següents :

1. És una forma de “turisme alternatiu”, oposat al turisme de 

masses.

2. És una particular orientació filosòfica cap a la natura.

3. El practica un tipus de turista amb motivacions especials.

4. Comprèn un producte turístic amb pràctiques turístiques.

5. Ofereix solucions de planificació.

6. Parteix d’un plantejament turístic per a la política local, 

regional, nacional i internacional.

7. És una estratègia per a aconseguir un desenvolupament 

sostenible.

3. ECOTURISME I CULTURA



L’ecoturisme inclou quatre elements fonamentals:

1.Noció de moviment o viatge d’un lloc a un altre, sobretot a zones 

naturals relativament inexplorades o protegides.

2.Vincle amb la natura i també amb la gent, les seues necessitats, la seua 

cultura i la seua relació amb la terra, però en marcs naturals 

relativament verges o en zones degradades que cal rehabilitar.

3.Orientació cap a la conservació amb un impacte mínim en l’entorn físic, 

social i cultural, ja que es realitza en grups xicotets.

4.Funció educativa. L’ecoturista s'interessa per adquirir més coneixements 

sobre la natura, i es fan activitats d’estudi i interpretació dels fenòmens 

naturals.

3. ECOTURISME I CULTURA



 Així, en la definició d’ecoturisme hem d’incorporar 
elements socials com la comprensió i valoració de les 
cultures tradicionals de les societats receptores, així com 
el respecte i coneixement més profund d’altres cultures i la 
millora del benestar social paral·lel a la conservació de les 
tradicions locals.

 Aquests elements, juntament amb la conservació del medi 

natural, configuren l’enfocament sustentable de l’ecoturisme, 

el qual és “[…] en gran manera una estratègia de 

desenvolupament sostenible” (Wearing i Neil, 2000, pàg. 147).

3. ECOTURISME I CULTURA



 Per tant, l’ecoturisme té com un dels trets principals la 
sostenibilitat i, per tant, el desenvolupament sostenible: el 

turisme ha d’aportar alguna cosa positiva al medi ambient, 
entorn natural i elements socials, econòmics, científics, 
empresarials i polítics.

 Centrant-nos en l’ecoturisme en comunitats locals, hi ha 

diversos sectors involucrats amb diversos interessos. Aquests 

sectors són:

1.La indústria turística.

2.Les organitzacions no governamentals ambientalistes.

3.Les comunitats receptores.

3. ECOTURISME I CULTURA



1.La indústria turística busca en l’ecoturisme un entorn empresarial saludable que implica:

 Una seguretat financera.

 Una mà d’obra qualificada i responsable.

 Uns atractius que oferisquen un nivell de qualitat suficient per a garantir un flux continu de 

visitants.

 Bons rendiments de les inversions.

2.Les persones o grups interessats en l’entorn natural i el patrimoni cultural busquen:

 Protegir el medi ambient per mitjà de la prevenció, la millora, la correcció dels danys i la 

restauració.

 Motivar la població perquè tinguen cura els recursos, en compte d’esgotar-los.

3.Els membres de la comunitat busquen un lloc saludable per a viure que els oferisca:

 Menjar, subministrament adequat d’aigua neta, atenció sanitària, treball gratificant amb salari 

just, educació i oci.

 Respecte per les seues tradicions culturals.

 Oportunitats en la presa de decisions sobre el futur.

3. ECOTURISME I CULTURA



Igualment, aquests tres sectors tenen en comú una sèrie de 
preocupacions que comparteixen:

1.Respecte a l’accés: quan, on i com es fan visites i desplaçaments 

dels turistes.

2.Com s’estableixen les relacions entre amfitrions i visitants, 

l’impacte cultural i l’ús compartit d’infraestructures.

3.Respecte a l’ús de la terra a partir dels següents dilemes entre:

La pràctica de la caça i la conservació de l’hàbitat (espècies 

de plantes i animals silvestres).

L’agricultura i l’exercici d’activitats d’oci.

La conservació i el desenvolupament.

3. ECOTURISME I CULTURA



De totes maneres, hem de considerar una sèrie de raons perquè les 
comunitats locals tinguen en compte els beneficis de l’ecoturisme:

 Desig de formar part del creixement turístic general i un interès per 

desenvolupar el potencial de l’hostaleria i altres sectors vinculats al 

turisme (vetes de mercat).

 Forma de conscienciar-se sobre el valor dels atractius naturals del 

lloc on viuen.

 Forma d’empatitzar amb els ideals de conservació i els 

plantejaments del turisme sostenible.

 Desig de rejovenir, de manera responsable, la indústria turística 

local.

3. ECOTURISME I CULTURA



Quins són, per tant, els beneficis de l’ecoturisme per a una regió o comunitat? 
Els beneficis són:

a) Major demanda d’allotjament, de punts de venda de menjar i beguda.

b) Ingressos addicionals per als negocis locals, les botigues i altres serveis. 

c) Un mercat més ampli per als productes locals. 

d)Ocupació de mà d’obra local. 

e) Font de finançament per a la protecció, millora i manteniment d’atractius 

naturals i símbols de l’herència cultural.

f) Finançament i voluntariat per als treballs de camp relacionats amb la 

investigació.

g) Major conscienciació en la comunitat del valor de la cultura 

local/autòctona i de l’entorn natural.

3. ECOTURISME I CULTURA



4. TURISME EN ZONES PROTEGIDES

Entrevista realitzada a Gadi Amit per Ernest Cañada -ALBA SUD-
 Cañada, Ernest i Alba Sud. (2016). Península Papagayo Resort: negocios privados con 

recursos públicos. Recuperat el 14 d’abril de 2018, de: 

http://www.albasud.org/blog/es/904/pen-nsula-papagayo-resort-negocios-privados-con-

recursos-p-blicos#sthash.BmBoS8mz.dpuf

Península de Papagayo. Font: fotografia d’Edgar 
Cantón, recuperat el 14 d’abril de 2018:

http://www.albasud.org/blog/es/904/pen-nsula-
papagayo-resort-negocios-privados-con-recursos-p-

blicos#sthash.BmBoS8mz.dpuf

http://www.albasud.org/blog/es/904/pen-nsula-papagayo-resort-negocios-privados-con-recursos-p-blicos#sthash.BmBoS8mz.dpuf
http://www.albasud.org/blog/es/904/pen-nsula-papagayo-resort-negocios-privados-con-recursos-p-blicos#sthash.BmBoS8mz.dpuf


 Segons Pilar Espeso-Molinero i María José Pastor-Alfonso (2017, pàg. 42), les agrupacions 

indígenes estan generant les seues definicions, ací els 17 grups ètnics que conformen la Xarxa 

Indígena de Turisme de Mèxic (RITA) defineixen: 

“El turisme indígena és aquell que es pràctica en els territoris indígenes i en el qual les 

tradicions, la cultura, els usos i els costums, o part d'elles es troben presents, és, així mateix, 

manejat, monitorejat i administrat per homes i dones pertanyents a un poble indígena, en 

aquest tipus de turisme els i les amfitriones comparteixen amb el visitant la riquesa natural i 

cultural, a través d'activitats de recreació, esplai i descans, i en la distribució dels beneficis es 

troba la mare terra, sempre veient cap al tan anhelat auto desenvolupament, bon viure i la 

revaloració cultural tant a l'interior com a l'exterior dels nostres pobles i comunitats.”

 Segons Pilar Espeso-Molinero i María José Pastor-Alfonso (2017, pàg. 45), seguint a Zeppel 

(2006), [en les comunitats indígenes], les representacions culturals, mediambientals i 

espirituals propis del llegat tradicional indígena són el focus de nombroses activitats en 

ecoturisme, turisme cultural i turisme alternatiu.

5. TURISME INDÍGENA



Segons Pilar Espeso-Molinero i María José Pastor-Alfonso (2017, 

pàg. 47-48), a partir dels autors Butler i Hinch (1996; 2007), 

defineixen la següent MATRIU DEL TURISME INDÍGENA:
Factors clau: control i temàtica.

Eix horitzontal: grau de control exercit sobre l'activitat o 

atracció turística (propietat, presa de decisions, gestió, etc.).

Entre els extrems, es troben multitud de situacions, on els 

indígenes poden participar com a empleats, socis, consellers, 

etc.

Eix vertical: és temàtic, mesura el nivell de relació de les 

activitats amb la cultura del grup. 

5. TURISME INDÍGENA



CULTURALS I CONTROLATS CULTURALS I DESPOSSEÏTS
La propietat i la gestió de les activitats està en mans 

indígenes i la temàtica de l’activitat està basada en la seua 
cultura. L’autodeterminació permet a estos empresaris 

seleccionar, dins de la seua riquesa cultural, aquells aspectes 
que desitgen compartir amb els turistes i limitar de la seua 

àvida mirada allò que consideren sagrats o simplement privat.

Activitats on es comercialitza la cultura dels pobles originaris, 
però la propietat privada i els benefici derivats de la mateixa 
estan dominades per individus o col·lectius no indígenes. En 
els casos extrems arriben als zoològics humans als quals 
al·ludeix Barretto (2005) on es dona un turisme no planificat, 
sense consentiment exprés de la població. En estos casos, els 
interesses comercials poden arribar a traspassar els límits de 
tot allò que es privat, sagrat o íntim, sense respectar els 
desitjos del grup ètnic.

Activitats turístiques gestionades per empresaris indígenes 
però que no comercien amb el llegat cultural que els 

caracteritza. A més dels casinos, clar exemple de este tipus 
d’activitats, els autors mencionen l’empresa ecoturística 

Whale Watch Kaikoura, on la propietat i beneficis recauen en 
un grup Maori, però la experiència de l’albirament de balenes 
que ofereixen, tenen una interpretació basada en la biologia 

marina occidental.

- CONTROL
En este últim quadrant, recaurien la resta de activitats 
turístiques que no tenen res a vore amb el turisme indígena.

DIVERSIFICACIÓ INDÍGENA TURISME NO INDÍGENA-T
EM

À
TI

CA
+T

EM
À

TI
CA

+ CONTROL

Font: Pilar Espeso-Molinero i María José Pastor-Alfonso (2017, pàg. 48), elaboració pròpia de les autores a partir de Butler i Hinch (1996; 2007).



CONCLUSIÓ

El turisme indígena seria aquell en el qual els pobles originaris gestionen 

establiments d'allotjament i restauració, dissenyen rutes i activitats turístiques, 

manegen els programes dels centres turístics, controlen l'accés als

recursos patrimonials i, sobretot, són

els amos de les terres, els recursos i 

les seves pròpies destinacions.

5. TURISME INDÍGENA

Visionat del documental Voces de la Lacandona, 
Font: fotograma del documental Voces de la 
Lacandona, recuperat el 14 d’abril de 2018:

https://www.youtube.com/watch?v=4FBlp7LTXOo

https://www.youtube.com/watch?v=4FBlp7LTXOo
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