
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"El ecoturismo continúa evolucionando tanto en la teoría 
como en la práctica". 
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Capítol 8: Conclusions 

Un dels primers fets que es constaten és que l’ecoturisme ha patit transformacions. 
Com bé indica la cita que encapçala aquest capítol, ha evolucionat en la teoria i en 
la pràctica i d'aquesta evolució ha sigut testimoni aquesta tesi.  

El turisme ecològic o ecoturisme es va incloure el 1978 com un dels programes 
prioritaris de la PNUMA a Amèrica Llatina amb el que es pretenia un 
desenvolupament de les societats rurals. Ha plogut molt des d’aleshores.  

En aquesta tesi es partia de la hipòtesi general que l’ecoturisme com segment de 
l’activitat turística que utilitza de forma sostenible el patrimoni natural i cultural, 
incentiva la conservació i busca la formació d’una consciència ambientalista a través 
de la interpretació del medi, al mateix temps que promou la participació, la implicació 
i el benestar de les poblacions autòctones.  

No hi ha cap dubte que l'activitat turística, com ja ha quedat palès, ha experimentat 
canvis radicals que afecten tant a la demanda com a la pròpia activitat turística. 
L'ecoturisme ha intentat donar resposta a les noves necessitats del consumidor; 
sobretot a aquell que busca nous indrets d'alta qualitat ambiental, noves 
motivacions, però també ha sorgit com a resposta a unes noves directrius i a uns 
nous plantejaments de l'activitat turística.  

Aquesta modalitat presenta unes característiques prou definides i aposta per uns 
beneficis potencials que abasten tant l’àmbit educatiu, econòmic, turístic, 
conservacionista i polític com el desenvolupament local i que mitjançant aquestes 
conclusions es presenta l’oportunitat d'aclarir-los i fins i tot de desmitificar-los. 
Sobretot si tenim en compte que països com Mèxic, Amèrica Central i les illes de 
Cuba i la República Dominicana han dipositat moltes esperances, uns més que 
altres, en l’ecoturisme, apostant entre d’altres coses un dels seus bens més preuats, 
el seu patrimoni natural.  

Un patrimoni natural que ha patit un important deteriorament ambiental i una pèrdua 
de la seva riquesa natural, conseqüència dels models de creixement econòmics 
imposats.  

La transició cap a un model sostenible exigeix la utilització molt més efectiva dels 
recursos naturals i també una major consideració dels impactes ambientals i 
econòmics d’aquest ús. La protecció ambiental en els països en desenvolupament 
s’ha de considerar com una part integrant dels processos d’augment del creixement 
econòmic i del benestar social. El temps de maduració de la problemàtica ambiental 
i la urgent necessitat de protegir i conservar ha variat segons els països, però del 
que no hi ha cap dubte és que s’han generat compromisos i obligacions per tal de 
protegir els seus recursos naturals i els de la regió.  
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En aquests darrers vint anys s’ha institucionalitzat la matèria ambiental, establint-se 
els instruments legals necessaris per introduir la dimensió ambiental en el 
desenvolupament. En la dècada dels 80 països com Costa Rica i Mèxic redacten  
les seves primeres lleis mediambientals i designen competències. En el cas de 
Mèxic es fa referència a la Ley General de Equilibrio Ecológico i la designació de 
l’administració de les àrees protegides al SEMARNAP uns anys més tard (1995). 
Durant la segona meitat de la dècada dels 90, Cuba crea el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente per administrar i gestionar les àrees protegides i El 
Salvador el Sistema Salvadoreño de Áreas Protegidas i dóna al Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales atribucions per vetllar, definir estratègies i polítiques 
de seguiment.  

Aquesta preocupació i conscienciació medi ambiental ha afavorit que el creixement 
de les àrees naturals protegides hagi estat important, regulant i contemplant-se en 
les diferents legislacions una àmplia categoria de figures de protecció, que en el 
capítol quatre d’aquesta tesi han estat àmpliament inventariades i analitzades, i que 
representen un percentatge important de la superfície d’aquests països. Tot i que cal 
subratllar que a països com Mèxic, amb un 8,9% de territori protegit, els esforços no 
estan sent suficients.  

Les iniciatives de protecció també han suposat que els diferents països treballin 
plegats per fer realitat projectes com el Corredor Biològic Mesoamericà; que 
s’incorporin a la xarxa d’àrees protegides públiques les reserves privades, iniciativa 
d’una societat civil cada cop més conscienciada, com és el cas de Costa Rica, i que 
associacions ecologistes com PRONATURA de Mèxic cada cop tinguin més 
protagonisme.  

Aquest dinamisme i l’existència d’aquests instruments legals no implica que existeixi 
l’autoritat, la capacitat tècnica, els recursos humans i econòmics per efectuar 
aquesta protecció.  

La majoria d'aquests espais protegits tenen un potencial natural incalculable, espais 
que si fem cas de les previsions més que optimistes tindran cada vegada major 
nombre de visitants i per tant a mesura que a nivell mundial el nombre d'ecoturistes 
augmenti, el nombre i tamany de les àrees naturals prístines disminuiran, tenint 
cada cop més valor en el mercat. De fet això ja està passant i creant-se un conflicte 
entre una conscienciació cada vegada més gran sobre els problemes 
mediambientals i la necessitat imperiosa de viatjar, tal com apunta l'OMT (2002) dins 
de les tendències turístiques pels pròxims vint anys. 

Moltes d'aquestes àrees protegides de recent creació, mancades en molts casos de 
fins i tot uns mínims de protecció mediambiental, estant sent la base de l'oferta 
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ecoturística. Essent aquest un dels primers errors que s’ha detectat en el 
desenvolupament de l’ecoturisme a l’àrea d’estudi. 

Com bé diu Boada (2000), la idea que els recursos naturals eren inesgotables per 
raons divines o sobrenaturals és de les darreries dels segle XVIII i si moltes 
d’aquestes àrees es van protegir era per evitar el que tot just està passant en moltes 
d'elles: la sobreexplotació. 

Aquesta situació ens porta a la conclusió que hi ha hagut una manca de planificació 
important. Potser perquè l'abast d'aquesta modalitat era inesperada o perquè 
realment, com molts entesos opinen, l'ecoturisme no és res més que una creació per 
diversificar l'oferta existent i donar nous aires al turisme, sense ser per tant una 
renovada activitat.  

No n’hi ha prou amb etiquetar l'ecoturisme com un tipus de turisme alternatiu, 
sostenible, verd i ecològic per a que els problemes i els impactes desapareguin. Tot 
al contrari, cal recordar que l'ecoturisme es basa en una relació estreta amb la 
naturalesa, que la base de l'oferta són recursos naturals la majoria d'ells d'una certa 
fragilitat. Hi ha massa casos d’improvisació i de respostes precipitades i tot i que 
aquesta modalitat suposi o comporti uns beneficis, comentats i detallats en aquesta 
tesi extensament, hi ha errors i deficiències, sent cada vegada més poques les 
excepcions que demostrin el contrari.  

Com bé es deia a l'inici d'aquestes reflexions finals, l'ecoturisme ha evolucionat i 
això es pot corroborar amb l’orientació científica que s’està incorporant a aquesta 
modalitat. Concretament es fa referència al paper cada cop més important 
d’elements com la planificació i la gestió.  

La planificació turística té com a finalitat definir els objectius de desenvolupament 
d’aquesta activitat, indicar els mitjans per dur-ho a terme, intentar maximitzar els 
beneficis econòmics, socials i culturals i buscar un equilibri entre l’oferta i la 
demanda, integrant per suposat la idea de sostenibilitat implícita en la modalitat de 
l’ecoturisme.  

Per dur a terme un bon ecoturisme cal parlar d'estratègies i de planificació a 
diferents nivells: a àmbit nacional i a nivell de les àrees protegides. A nivell nacional 
o a una escala superior a la local cal marcar el desenvolupament de l'ecoturisme, 
garantir la protecció i la conservació de les àrees protegides i minimitzar els 
impactes no desitjats i guiar la inversió, pel que es proposen cinc principals fases 
d’actuació que consistirien en:  
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1) Existència d’unes bases de conservació. Cal que el país que es plantegi 
desenvolupar l’ecoturisme com a oferta turística tingui elaborat un ordenament 
ecològic; compti amb un marc legislatiu ambiental estricte que permetrà conèixer 
al planificador la situació real dels recursos, el seu potencial i les seves 
necessitats de regulació.  

2) La segona fase consistiria en el desenvolupament del producte, és a dir, 
seleccionar les àrees naturals protegides que es convertiran en destins 
ecoturístics. Aquestes han de ser les millor preparades.  

3) Les àrees protegides seleccionades per ser destinacions turístiques han de 
disposar d’infrastructures i d’equipaments adequats. Aquesta seria la tercera 
fase, una de les més importants de la planificació de l’ecoturisme.  

4) Quan ja s’ha inventariat l’oferta amb la que compta el país, s’han adequat les 
àrees protegides i s’ha redactat un marc normatiu i regulador de l’activitat es pot 
passar a l’etapa de promoció del producte.  

5) Finalitzant amb la fase de compromís de la indústria. Crear un programa 
d’ecoturisme no només ha d’incidir en la conducta dels turistes sinó també en les 
dels productors-subministradors. 

Els resultats de la nostra recerca constaten que la situació de les àrees protegides 
en termes generals no és favorable per al desenvolupament de l'activitat turística. 
En la majoria dels casos s'han saltat els primers nivells de la planificació, passant-se 
a la fase de promoció. Tot i que països en països com Mèxic, per exemple, s’hagi 
elaborat el Programa de Ecoturismo en Áreas Naturales Protegidas (1997), aquest 
més que definir estratègies i mesures d'actuació per desenvolupar l'ecoturisme ha 
estat una diagnosi general del potencial ecoturístic del país. 

Les àrees protegides també necessiten un règim de planificació estricte i precís 
abans de ser ofertades turísticament. Aquestes han de comptar amb un pla de 
maneig, document tècnic que consisteix en un rigorós estudi dels recursos, 
condicions de l’àrea i del seu entorn i que pretén controlar el seu desenvolupament 
a llarg termini. 

Dotar de plans de maneig a les àrees protegides de la regió, és una tasca força 
recent. Un exemple força exemplificador és el cas de Mèxic, on fins el 1995 no es va 
començar a instaurar els primers plans de maneig, i no sobre totes les àrees sinó 
que es van seleccionar 25 de les àrees més representatives del país. El mateix ha 
succeït a d’altres països de la regió on els esforços s’han centrat en aquelles àrees 
protegides més rellevants a nivell nacional, aquest és el cas del Parc Nacional Tigra 
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d’Hondures, la Reserva de la Biosfera Maya Guatemala i el Par Nacional El 
Imposible de El Salvador  

Si la majoria de les àrees protegides no compten amb uns sistemes mínims de 
planificació o amb eines que garanteixin la seva conservació, menys contemplada 
està l’activitat turística dins dels seus programes de desenvolupament. 

Per que un espai protegit obri les portes a l’activitat turística cal que contempli i 
introdueixi dins de les seves estratègies de planificació les següents mesures:  

- Fer un inventari del potencial així com dels recursos naturals, culturals, les 
realitats socials, econòmiques i ecològiques de l'àrea per dissenyar millor una 
planificació turística.  

És molt important per dur a terme una bona planificació obtenir dades precises 
sobre el volum i característiques dels visitants i dels canvis detectats a l'àrea 
protegida. Fer aquest seguiment ajudarà a determinar els impactes econòmics i 
socials de l'ecoturisme, així com també per tenir una major capacitat per 
conèixer i predir els impactes ambientals. La recerca constata que no hi ha 
estudis de base que proporcionin dades i, les eines per gestionar no s'estan 
aplicant. Cert és que estem parlant d'un procés costós que rarament es realitza 
de forma sistemàtica.  

Cal fer un seguiment rigorós del desenvolupament turístic en els espais protegits 
a fi de garantir l'èxit mateix del turisme i el respecte a llarg termini del medi 
natural, cultural i social i definir unes estratègies per garantir un coherència 
espacial i temporal del seu desenvolupament i sobre tot que aquestes tinguin 
continuïtat.  

- Cal dotar a les àrees protegides amb l'equipament i les infrastructures 
adequades. La situació de les infrastructures a les àrees protegides de la regió 
és bastant precària: el 60% de les àrees protegides de l'àrea d’estudi no tenen 
infrastructura. De l’anàlisi efectuat, cal destacar també a Mèxic la presència 
important d’infrastructures destinades a l’esbarjo i a l’oci de cap de setmana. 
Mentre que a Costa Rica, gràcies a les millores realitzades en aquests darrers 
anys les infrastructures s’ajusten més a una vocació educativa i informativa. 
Com a país pitjor situat es troba Guatemala, on un 83% de les àrees no tenen 
cap tipus d’infrastructura. 

- Regular les activitats. Les principals actuacions que s’han dut a terme a la regió 
per regular les activitats a les àrees protegides s’han dut en la majoria dels 
casos quan els recursos ja havien patit un deteriorament o corrien un seriós perill 
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de desaparèixer. És el cas de l’observació de les tortugues al Parc Nacional 
Tortuguero a Costa Rica, les balenes de Baja California o les papallones 
Monarca a l’estat de Michoacán, Mèxic.  

El que s’ha pogut constatar amb aquesta investigació és que cada cop hi ha més 
espais protegits que obren les seves portes al turisme i per a atraure a un públic 
més gran, pot ser per ser competitius o per oferir allò que la demanda d’avui en 
dia reclama, ofereixen tot tipus d’activitats aprofitant els recursos naturals 
protegits que són un marc inigualable per practicar-les.   

Les activitats en si no són el principal problema, sinó qui les oferta, com i qui les 
practica. Per la qual cosa cal capacitar, conscienciar i educar la societat, els 
estats, els empresaris, etc.  

- El component educatiu és un distintiu que porta implícit l’ecoturisme i que el 
diferencia del turisme convencional. Els serveis d’educació i interpretació 
constitueixen un dels elements bàsics d’una àrea protegida i ha de tenir una de 
les més altes prioritats en la gestió i presentació dels serveis ecoturístics. 

Informar què és el que el visitant veurà i com cal comportar-se dins de l’àrea 
protegida pot minimitzar els impactes negatius. Quan aquest mecanisme no 
aporta solucions es passa a mesures més restrictives a la que moltes de les 
àrees protegides han tingut que arribar: limitar o prohibir l’accés.  

La situació en la que es troben moltes de les àrees protegides de l'àrea d'estudi 
justifica el debat que s’ha obert sobre en qui ha de recaure la tasca de gestió de les 
àrees protegides. Tot i que prima encara la fórmula de l'administració pública, hi ha 
casos exposats en aquesta tesi, on la tasca de les institucions privades està 
suposant unes millores substancials en la planificació i gestió de l'activitat turística i 
en la conservació dels recursos naturals. Aquest és el cas de països com Mèxic, on 
es destaca la tasca de Pronatura, a Nicaragua la Fundación Cocibolca i la seva 
bona tasca de gestió al Parc Nacional Mombacho i d'altres països com Hondures, 
Panamà i fins i tot Costa Rica.  

La manera possiblement més fàcil de justificar els fracassos i les mancances de les 
àrees protegides és el poc pressupost. Sent l’ecoturisme qui podria pal·liar aquesta 
deficiència convertint-les en autosostenibles econòmicament. Cobrar o no una tarifa 
d'ingrés sembla una de les possibles formules per obtenir ingressos per aquestes 
àrees protegides, però com s'ha pogut comprovar no hi ha una norma fixada. Hi ha 
països com Mèxic, on no es fa pagar res, casos com Costa Rica on els alts preus 
han suposat debats i fins i tot queixes per part de les agències de viatges. Però s'ha 
pogut comprovar que hi ha d'altres mecanismes per obtenir beneficis directes de 
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l'activitat turística. El que passa, és que hi ha poca reinversió d'aquests beneficis i a 
vegades reinversió significa atraure més visitants i gastar més en publicitat, ja no 
sols per a la promoció de l'ecoturisme sinó per a d'altres activitats.  

Analitzar el paper i la intervenció dels respectius governs alhora de planificar 
l'ecoturisme i com aquest encaixa dins de les seves polítiques, era un dels altres 
objectius que es plantejaven en aquesta tesi.  

Un turisme de qualitat passa per l'elaboració de nous productes amb un bon 
disseny, de marca reconeguda i amb un contingut excel·lent.  

Els països de la regió estant definint estratègies pròpies i individuals per reafirmar-
se i adaptar-se als nous temps i a les noves tendències. Tenen assumit que cal 
diversificar l’oferta i satisfer les exigències del turista. Les tendències turístiques 
favorables a l’expansió i l’estabilitat política a la regió són grans avantatges que 
juguen a favor seu.  

De la recerca realitzada s'ha constatat que dins de l'àrea d'estudi no tots tenen les 
mateixes expectatives davant l'ecoturisme i això es trasllada a les seves polítiques i 
actuacions. 

Hi ha un primer grup de països com és el cas de Mèxic i les illes de Cuba i la 
República Dominicana on les polítiques turístiques segueixen girant al voltant dels 
recursos tradicionals com són el sol i la platja i patrimoni cultural. L'ecoturisme, és a 
dir, les visites a les àrees protegides són o s'han convertit en un valor afegit a 
destins tradicionals i la seva supervivència depèn en la majoria dels casos dels 
circuits tradicionals i dels touroperadors tradicionals.  

Mèxic, a nivell turístic, sembla estar posant fil a l’agulla per revertir els processos 
més crítics de deteriorament ambiental que han patit molts dels seus destins 
tradicionals per afavorir l’aprofitament del recursos duent a terme un programa 
d’ordenament ecològic a la zona Cancún, Baja California i Guerrero, entre d’altres. 
Aquests ordenaments permeten garantir el desenvolupament sostenible de l’activitat 
turística amb harmonia amb altres activitats productives i socials.  

Per Mèxic el turisme és una de les activitats prioritàries a nivell mundial, així ho 
confirma el Programa de Desarrollo Turístico (1995-2000), i es va molt més enllà 
amb el Plan Nacional de Desarrollo redactat per aquest mateix període on es 
planteja com objectiu principal enfortir la competitivitat i la sostenibilitat dels 
productes turístics mexicans. En el programa el turisme sostenible es presenta com 
una prioritat i per tant la Secretaría de Turismo de Mèxic busca recuperar i 
incrementar la competitivitat dels centres i regions turístiques més importats, 
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redefinint el seu producte bàsic, millorant-los en la seva qualitat ambiental i sumant 
valor mitjançant la diversificació d’activitats. Aquest esforç de revalorització es 
dirigirà en primer lloc als destins turístics de platja, a les grans ciutats colonials i al 
desenvolupament “sostenible” d’una nova oferta centrada en les àrees protegides. 
La Secretaría només parla de dedicar esforços de protecció cap a espais protegits 
de gran rellevància com Barrancas del Cobre, recentment protegida, Mar de Cortés i 
el Programa Integral per la Ballena Gris, El Programa Mundo Maya i la Mariposa 
Monarca. Espais protegits enclavats majoritàriament en regions consolidades 
turísticament. 

Tot i haver redactat una Estrategia Nacional de Ecoturismo l'any 1994, hi ha Estats 
amb grans atractius naturals que no han estat potenciats, com són el cas de 
Chiapas o Querétaro entre d'altres. Però al respecte cal dir que a nivell estatal sí 
que s’estan fent esforços importants de promoció turística.  

Un dels punts a favor amb els que compta Mèxic, a diferència d’altres països és 
l’enorme riquesa cultural i arqueològica associada a la diversitat ecològica.  

Una de les iniciatives que ens fa adoptar una posició més crítica són els denominats 
“parcs artificials” com Xel-Há o Xcaret, concentrats ambdós en les costes de la 
península de Yucatán i on es tracta de posar la natura al servei del consumidor. 
Però, en tot cas, és millor que s’explotin aquests espais i que es reservi la Reserva 
de la Biosfera de Sian Ka’an per als veritables ecoturistes.  

Actualment el mercat ecoturístic a Mèxic es troba en una situació emergent, tot i que 
de potencial no n’hi falta. Però les perspectives de grans beneficis per part de les 
administracions difereix molt d’un ecoturisme sostenible.  

Cuba i la República Dominicana també tenen previst en els seus plans o estratègies 
turístiques la diversificació de la seva oferta, això si, combinada amb més 
possibilitats d’inversió estrangera.  

La Secretaría de Turismo de la República Dominicana amb la recent creació del 
Departamento de Ecoturismo y Medio Ambiente també pretén introduir els beneficis 
de l’ecoturisme, aspecte que es veu com a mínim en la seva promoció. Els 
ministeris cubans de Turismo y Tecnología y Medio Ambiente i el de Turismo y 
Agricultura també han emès un resolució conjunta amb les normes generals pel 
desenvolupament del turisme de la naturalesa, autoritzant-se 120 àrees, entre elles 
la Península de Zapata, Pinar del Río amb el Parc Nacional de Viñales o la Reserva 
de la Biosfera Sierra del Rosario.  
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El producte que ofereix Cuba es basa en un ampli conjunt d’instal·lacions 
d’allotjament i de serveis turístics dispersos molts d’ells, localitzats en les proximitats 
de les àrees silvestres protegides, comercialitzats per la Cadena Horizontes Hoteles, 
Gaviota S.A, o l’agència de viatges ECOTUR, etc.  

En el cas de la República Dominicana, els intents s’han quedat més en intencions i 
centrats bàsicament en unes poques àrees protegides pròximes a destins turístics 
tradicionals. Avui per avui als touroperadors i a les agències de viatges 
convencionals no els interessa oferir productes especialitzats relacionats amb 
l’ecoturisme.  

Però tot i els intents, Mèxic, Cuba i la República Dominicana són encara avui en dia 
destins amb una imatge que s’allunya molt de convertir-se en referència ecoturística 
a diferència de Costa Rica. 

En l’àmbit d’Amèrica Central, nombrosos organismes i institucions com el Consejo 
Centroamericano de Turismo (CCT), la Secretaría Integrada de Turismo en Centro 
América (SITCA) o el Consejo Nacional de Ecoturismo (CEN), la Federación de 
Cámaras Centroamericanas de Turismo i l’Oficina Regional para Mesoamèrica 
treballen per promoure l’ecoturisme recolzant i engegant programes de cooperació a 
nivell local i regional. Tot i els esforços de dinamització i els intents d’involucrar als 
respectius governs i als diferents agents turístics, els resultats no estan sent del tot 
satisfactoris.  

On les coses semblen funcionar és a Costa Rica, país modèlic, admirat i imitat i on 
es centren totes les mirades. La seva experiència es remunta a la dècada dels 80, 
tot i que en un principi aquesta modalitat no va comptar amb el recolzament de les 
administracions. Ha estat recentment que el govern ha donat prioritat a l’ecologia 
lligada amb el turisme. Concretament, l’any 1993 l’ICT, el MIRENEM i la Universidad 
de Costa Rica van dissenyar de forma conjunta els primers plans de gestió turística 
per algunes de les àrees protegides.  

Tot i la solidesa aparent, Costa Rica té reptes encara importants, conseqüència de 
la poca planificació de l’activitat des dels seus inicis: problemes de gestió, 
coordinació, manca d’infrastructures, de personal qualificat i de planificació en quant 
al creixement del turisme dins de les àrees protegides.  

Costa Rica a diferència dels països de la regió té un clar posicionament en el mercat 
ecoturístic i sembla haver assolit una imatge de responsabilitat ambiental, ara sols 
falta reforçar-lo per mantenir la seva credibilitat com a destí ecoturístic. Un dels 
mecanismes que estant ajudant a aconseguir-ho és el Certificat de Sostenibilitat 
Turística, mecanisme voluntari que encara falta ser assumit per molts dels agents 
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turístics. Però des del punt de vista competitiu és una mesura en pro de la qualitat i 
la sostenibilitat que són fàcils de comunicar al mercat turístic i difícils d’imitar per 
part dels competidors. Pretén en definitiva convertir el concepte de sostenible en 
quelcom real.  

La resta de països d’Amèrica Central tot just es troben emergint de la seva 
inestabilitat política i econòmica i paral·lelament també s’estan iniciant en l’activitat 
turística com a vehicle per atraure inversions i visitants i així fer-se un nom dins del 
mercat. L’ecoturisme ocupa una parcel·la important dins les seves perspectives 
turístiques i això es pot comprovar en les diferents estratègies i polítiques turístiques 
que s’estan redactant en aquests darrers anys.   

Aquests compten amb tant o més potencial natural que Costa Rica, com és el cas 
de Nicaragua, on els atractius naturals són fins i tot més destacables. 

L’Insituto Nicaragüense de Turisme (INTUR) va ser creat l’any 1998 amb l’objectiu 
principal de formular i promoure la política de desenvolupament del turisme del país, 
amb èmfasi en l’ecoturisme. D’entre les àrees turístiques que contemplen el Plan 
Maestro de Desarrollo Turístico i la Ley de Incentivos turísticos com a zones 
prioritàries de desenvolupament i d’inversió és troben zones naturals protegides com 
Masaya, Río San Juan o Isla de Ometepe. Tot i que són espais d’incalculable 
atractiu no tenen encara, per si sols, prou força per atraure a un mercat ecoturístic, 
si no és com a producte complementari de Costa Rica. 

En una situació similar es troben països com Guatemala, que amb l’objectiu 
d’impulsar i reforçar el sector turístic ha dissenyat l’Estrategia Nacional de Turismo 
(2001), on l’ecoturisme i la sostenibilitat són dues de les fites més importants. I 
Panamà tampoc es vol quedar enrera i apart del turisme de negocis que és el seu 
principal producte turístic, amb la Nueva Estrategia de Planificación y Desarrollo 
Turístico pel pròxim quinquenni (2001-06) pretén ampliar la seva oferta incorporant 
el seu patrimoni natural protegit, sobre tot el que es troba pròxim a la capital i fins 
ara desconegut. 

Més endarrerits es troben els països d’Hondures i El Salvador que lentament estan 
incorporant el turisme en les seves polítiques de desenvolupament. Però tot i tenir 
buits de base importants i un producte poc consistent, la promoció turística en 
aquestes darreres temporades s’ha centrat en l’oferta dels seus atractius naturals.  

La publicitat i la promoció sota la marca Amèrica Central està acaparant l’atenció i 
tots els esforços, sent l’ecoturisme el producte que millor defineix les 
característiques dels països que conformen la regió, i alhora és un dels mecanismes 
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perque països com El Salvador o Hondures, amb escassa presència en l’oferta dels 
touroperadors internacionals es puguin donar a conèixer.   

Davant d’aquest panorama i abans de córrer el risc de desvirtuar aquesta modalitat, 
cal elaborar un producte de qualitat, desenvolupar més canals de promoció i 
informació, elaborar estratègies de promoció regional; analitzar més i de forma 
efectiva les característiques del mercat i dels visitants i establir aliances entre els 
diferents agents turístics i administracions.  

Contradictòriament però, s’ha pogut comprovar l'augment del nombre d'agències 
especialitzades que ofereixen activitats de lleure a les àrees protegides, que en 
molts casos supleixen les tasques que haurien d’estar duent a terme l'administració 
turística competent. De fet, els inicis de l’ecoturisme a Costa Rica, com ja s’ha 
indicat anteriorment, van ser aquests, i països com Mèxic, Hondures i Panamà estan 
cometent el mateix error. Ara només falta esperar que els respectius governs també 
reaccionin a temps.  

Un altre dels beneficis que porta implícita la paraula ecoturisme és la capacitat de 
desenvolupament local. Aquest tema ha aparegut en nombroses instàncies i és molt 
més fàcil tractar-lo teòricament que dur-lo a la pràctica.  

L’ecoturisme requereix de la participació i la integració de la comunitat que es troba 
en les zones protegides, per ajustar-se a la filosofia i objectius que persegueix, sent 
també beneficioses a la llarga per l’activitat turística en general. 

Però no podem ignorar que avui en dia les àrees protegides son uns recursos 
turístics molt disputats, on conflueixen molts interessos, privats, públics i locals entre 
d’altres, i on tot gira al voltant de la capacitat d’oferir allotjament, serveis i activitats. 

La investigació realitzada constata que l’oferta ecoturística es centra bàsicament en 
la infrastructura d’allotjament. Aquest és sens dubte el component més important de 
l’oferta turística, el que més expectatives desperta a la demanda actual i el que 
acapara tota la resta de prestacions com la restauració, el transport, les activitats 
recreatives, etc. Amb relació a això apareixen dos aspectes a tractar:  

1) Característiques d’aquesta oferta 

2) Paper de la població local en l’activitat ecoturística, així com possibilitats i 
oportunitats d’aquesta d’oferir serveis ecoturístics. 

Pel que fa a l’oferta d’allotjament ecoturístic es comenta que aquesta ha de 
respectar i ajustar-se a criteris com: màxima integració en l’entorn natural, petita 
escala, baix impacte i incorporar la gestió mediambiental. Però en els països 

 591 



Capítol 8: Conclusions 

estudiats no es contempla cap regulació pel que fa a l’allotjament ecoturístic i les 
seves pertinents característiques, només en el cas de la República Dominicana i de 
Panamà es fan propostes, però només són això. De construccions que s’ajustin a 
aquestes característiques, s’ha pogut comprovar que, cada cop en van apareixent 
més en el mercat, la llista és indefinida: ecolodge, lodge, alberg, cabanes, resort 
ecològic, etc.  

Hi ha la tendència, equívoca, d’associar o de determinar que un projecte és 
ecoturístic per qüestions arquitectòniques i estètiques, o pel fet d’afegir el prefix 
“eco”. La gent es pensa que allotjar-se en lodges o bungalows és ecològic i per tant 
ja s’està parlant d’ecoturisme. La qüestió no és considerar únicament allò que es 
veu a simple vista sinó aspectes tan poc tinguts en compte com l’impacte 
socioeconòmic que aquests projectes presenten a la regió, si les activitats 
recreatives que es proposen al turista, per exemple, s’ajusten a les proposades per 
l’ecoturisme i si en aquestes es donen oportunitats de participació a la població 
local.  

La recerca ens ha permès constatar que la capacitat organitzativa i la iniciativa per 
part de les comunitats ha estat i és important, l’èxit, la competitivitat i la 
supervivència són ja una altra cosa. La participació d’aquestes comunitats s’ha dut a 
terme sota formes força diverses, concretament s’han detectat quatre tipus de 
projectes locals que a continuació es passen a resumir: 

- Projectes locals per iniciativa endògena. Aquest primer tipus de projectes aplega 
casos locals que mitjançant la fórmula de la cooperativa i l’associacionisme han 
pogut oferir serveis turístics centrats en l’allotjament. La majoria d’aquests casos 
s’han localitzat a Costa Rica.  

- Projectes locals impulsats per polítiques nacionals. Amb l’objectiu d’incorporar 
aquesta població local i que aquestes creïn microempreses de serveis turístics hi 
ha governs que afavoreixen mecanismes d’ajuts financers, cursos de 
capacitació, etc. Destacar la tasca duta a terme pel govern mexicà, i 
concretament pel Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas Sociales (FONAES) 
que ha impulsat un total de vint empreses locals, on la presència de població 
indígena és important. També s’han de subratllar les polítiques de recolzament  
empeses per estats com Oaxaca i Chiapas, que han donat com a resultat la 
creació de projectes com els tourist-yu’u o els centros de contacto con la 
naturaleza.  

- Projectes impulsats per organismes internacionals o per organitzacions no 
governamentals. Un dels canvis que s’han pogut detectar és el paper creixent 
d’organismes internacionals i organitzacions no governamentals interessats en 
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promoure un ecoturisme responsable. Alguns dels exemples a subratllar serien: 
el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) impulsat pel Fons Mundial per al 
Medi Ambient (FMAM) on la regió d’Amèrica Llatina i el Carib ha estat una de les 
principals beneficiades i concretament Costa Rica, l'altre cas seria la tasca de 
capacitació i de formació feta per RARE, Center for Tropical Conservation, 
organització no governamental de caire conservacionista.  

- Àrees protegides per comunitats per emprendre projectes ecoturístics. Aquesta 
ha sigut una fórmula que ratifica la valorització dels recursos naturals per part de 
moltes comunitats locals, no només per motius mediambientals i 
conservacionistes sinó com un mitjà per poder participar de l’activitat turística, 
sent propietari del recurs central i no tenint que competir amb els altres agents. 

També però s’han detectat projectes locals que tot i haver creat unes bases 
turístiques han acabat fracassant amb el seu intent de participar de l’activitat 
ecoturística, així com també casos, sobre tot a Mèxic, on comunitats que tenen 
accés als recursos turístics tenen impediments importants per acabar d’oferir un 
producte ecoturístic. 

La majoria d’aquests projectes locals però s’enfronten a una sèrie de mancances 
que fa molt difícil la seva viabilitat i la seva supervivència en el panorama ecoturístic 
i que són bàsicament: una oferta de serveis i d’activitats complementaris molt 
limitada, problemes de mercat i sobre tot poc recolzament per part de les 
administracions.  

Però, sembla ser que la població no és l’única beneficiada de l’ecoturisme. Com 
dèiem a l’inici d’aquestes conclusions, l’ecoturisme ha evolucionat i això ho 
demostra aquest darrera definició elaborada pel Centro de Ecoturismo de la 
Universidad de Pretoria (OMT, 2002) molt més ajustada a la realitat i on es diu que 
"l’ecoturisme és una experiència turística, de caràcter instructiu i participatiu, a llocs 
tan naturals com culturals, que garanteix l’ús sostenible i adequat dels recursos 
naturals i al temps que brinda oportunitats econòmiques viables per al sector del 
turisme i les comunitats amfitriones i assegura uns beneficis a tots els interessats 
directes en el sector del turisme". 

D’entre aquests interessats en l’ecoturisme trobem a empresaris tant nacionals com 
estrangers. 

Les iniciatives dels empresaris nacionals són sense cap mena de dubte les més  
prolífiques i les que a Costa Rica per exemple estant envaint el mercat ecoturístic. 
Aquestes iniciatives destaquen sobre tot per : 
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- Utilitzar modalitats d’allotjament atractives per la demanda com: ecolodge, 
albergue ecològico, lodge, etc. La majoria tenen una capacitat d’entre 13 i 33 
habitacions, tot i que també s’han detectat iniciatives empresarials amb 
capacitats que poden arribar a les 400 habitacions.  

- Una àmplia i variada oferta de serveis i activitats, on fins i tot en molts casos es 
disposa d’una àrea protegida particular.  

Els altres grans beneficiats han estat els inversionistes estrangers que han vist en 
l’ecoturisme un negoci innovador, atractiu i renovador que dona moltes possibilitats 
de joc.  

Actualment la majoria d’Iberoamèrica és una gran oportunitat d’inversió, un marc 
inigualable que pot oferir tot allò que avui en dia reclama la demanda. Això ha 
comportat que molts dels països formulessin lleis per incentivar les inversions sobre 
tot de companyies estrangeres,.com és el cas de Nicaragua o Panamà. Però també 
s'han de destacar les lleis de Costa Rica i Cuba que tot i que també promouen la 
inversió contemplen unes directrius ambientals que són un pas endavant en la 
recerca d’un turisme de qualitat i de respecte a l’entorn. 

La competència en el camp de l'ecoturisme cada cop és més disputada a nivell 
internacional, per tant, s'hauran d'assolir nivells d'excel·lència si realment es pretén 
ser considerat en el mercat. Destins i agents han de projectar una imatge que 
reflecteixi un sentit de responsabilitat ambiental. La sostenibilitat s'ha transformat en 
un requisit i en un imperatiu per atraure segments interessats en desenvolupar 
activitats estretament relacionades amb la natura i la cultura, però també per 
augmentar la competitivitat i la rendibilitat de l'activitat turística.  

Les grans companyies que més sobresurten a la regió i concretament a Mèxic, 
Costa Rica i Cuba, són Barceló i Meliá. Estem davant de resorts de sol i platja d’una  
capacitat d’entre 200 i 400 habitacions, amb un nombre indefinit de serveis i d’oferta 
lúdica, amb tot inclòs, on les àrees protegides pròximes són una oferta 
complementària força atractiva.  

Aquests tipus d’iniciatives funcionen molt bé en el mercat i entre l’ecoturista actual. 
El nou tipus d’ecoturista que està en augment i que adopta el qualificatiu de suau, 
reclama entre d’altres coses: més temps lliure, equipaments confortables i que els 
atractius naturals estiguin el més a prop possible. Aquesta és una tendència que 
s'estén per tota Amèrica Llatina.  

Però dins de les inversions estrangeres també s’han detectat casos d’oferta de 
capacitat molt reduïda, entre deu i setanta persones, emplaçats en indrets 
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inaccessibles sobre tot cayos i illots, on la privacitat i l’exclusivitat són un dels 
principals reclams, integrats en l’entorn, amb una oferta d’activitats força 
especialitzada i sobre tot cars. Destacar els casos d’Hondures i Panamà. 

L’experiència actual demostra com s’ha pogut comprovar, que serveis com 
l’allotjament és el més difícil d’exercir a curt termini per la població local sobre tot 
tenint en compte les altes exigències de qualitat i confort en la prestació de serveis 
que demanden aquests nous ecoturistes. Per la qual cosa la participació de la 
població local es queda limitada a petits negocis.  

Per això es parla que la modalitat molt de moda en l’ecoturisme com són els lodges 
van dirigits als turistes practicants de l’ecoturisme soft, mentre que els allotjaments 
més rústics, que són els que ofereix la població local, anirien destinats als que 
practiquen l’ecoturisme hard. Aquests últims són els autèntics ecoturistes, els que 
s’aproximen més a l’ideal d’aquesta modalitat, són un baix nombre però no per això 
menys importants.  

La participació de les comunitats és possiblement un dels molts beneficis que pot 
aportar l’ecoturisme, però els resultats obtinguts en aquesta tesi no ens fa ser molt 
optimistes. Tots els països de l'àrea en qüestió coincideixen en dir que els beneficis 
que aporta l'ecoturisme a les poblacions locals és molt baix. El que si és cert és que 
el recolzament a l'ecoturisme és una acció institucional recent i per tant encara és 
necessari un temps de maduració. Tot té un procés.  

Algunes de les accions que es proposen per corregir la posició de desavantatge de 
la població local respecte a altres agents turístics i alhora per millorar el producte 
ecoturístic final són les següents: 

1- Cal que també es defineixin processos de certificació per projectes locals o 
comunitaris, això suposaria tenir en compte les realitats de cada nació i àrea 
local, sent necessària la capacitació i el recolzament financer. 

2- També cal promoure entre la població local el crear productes locals i fer-los 
arribar al mercat amb l’objectiu de construir competitivitat en els productes 
d’ecoturisme comunitari. Un dels principals obstacles amb el que es troba la 
comunitat és la manca de recolzament per donar-se a conèixer i assolir un 
mercat. Els turistes actualment reben poca informació sobre les facilitats que 
ofereixen les comunitats locals properes a les àrees protegides. 

3- Recolzament nacional a circuits locals i a productes locals que promoguin 
negocis de petita i mitjana escala, així com també donar suport a les comunitats 
rurals per desenvolupar i enriquir la seva oferta de productes, acció que també 
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diversificarà l'oferta de productes a nivell nacional, i s’ajudarà a preservar 
l’autenticitat i evitar la massificació. 

La manca de recolzament a la població local és un fet, però tampoc s’han creat les 
bases per una cooperació entre el sector privat i les comunitats locals i en canvi està 
prou clar que es necessiten. Cadascun d'ells però, té diferents habilitats per 
desenvolupar-se en el sector. Es nota que les ONGs i les comunitats tenen 
mancances en aspectes com el màrqueting, la comercialització, la creació i disseny 
de productes, etc. Així mateix empreses que venen del sector turístic tradicional 
moltes vegades estan mancades d’una visió ambiental completa, limitant-se al 
tractament dels residus sòlids, preocupant-se menys per la implicació social i 
cultural de l'ecoturisme.  

De fet aquest treball ens ha permès constatar que una cosa són les definicions i 
l'altra les visions de cada agent implicat en l'activitat ecoturística.  

El que està clar és que no es pot reproduir el model de turisme convencional on el 
principal i únic atractiu gira al voltant de la infrastructura turística. El turisme i la 
recreació no només han de realitzar-se a través de la implementació de gran 
infrastructura, o sota aquestes noves modalitats d’allotjament “eco”, on l'impacte 
ambiental se suposa que és mínim. Com qualsevol activitat humana, és un 
intercanvi de coneixements i experiències, com ho corrobora aquesta cita final: 

“Las comunidades nativas propietarias de los recursos y que supieron mantenerlos 
en un equilibrio natural, reciben migajas en el mejor de los casos. Todos conocemos 
casos en que los turistas..., llegan con su comida, acampan o estacionan sus 
vehículos en zonas de gran belleza y se van sin dejar beneficios a la comunidad, 
pero sí un montón de basura. Habrá quienes digan que los nativos no tienen cultura 
turística, que no saben atender al turismo. Y desde un aspecto técnico, podría ser 
cierto, pero hay otro argumento y es el de la hospitalidad. Casi todos los países 
latinoamericanos nos caracterizamos por la calidez de nuestra gente, por la alegría 
y la cultura ancestral que se manifiesta en las artesanías, en la arquitectura..., en 
nuestra gastronomía, etc. y eso es uno de los elementos más importantes del 
producto turístico. El turismo se identifica con el sector de servicios, porque no 
compra un bien sino una satisfacción, y mientras más placentera sea esta, más 
probabilidades hay de éxito en la empresa de que se trate". (Chávez, 1996) 
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