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En aquest marc analític s'ha admès que, generalment, el declivi reflecteix
tant qüestions relatives a les característiques del mercat turístic com relatives a la
magnitud i qualitat de l'oferta dels espais de destinació, la capacitat dels quals és
limitada a diferentes nivells (infrastructural, recreatiu, ambiental, etc). Per aquest
motiu, el model ha estat també interpretat, a partir d'aquest plantejament, com un
model de massificació (Gordon & Goodall, 1992: 44; Hay wood, 1992). Així, per
exemple, des d'un punt de vista estrictament ambiental, el model ha estat
formalitzat de manera que ha estat possible plantejar, entre altres qüestions, que
les variacions en el cicle de vida entre diversos nuclis o espais de destinació
turística reflecteixen diferències en la capacitat de gestionar o restringir els
processos que condueixen a la massificació i a la degradació ambiental (Gordon,
1992).
De fet, diferents reformulacions han ampliat el seu espectre conceptual.
Per una part, s'han diferenciat de manera sistemàtica tres focus, la gestió i
evolució dels quals és fonamental per a superar positivament la fase
d'estancament: el producte, l'espai edificat i el medi ambient16 (Gordon &
Goodall, 1992). Per una altra, s'ha discutit en profunditat sobre la seva connexió,
especialment en allò que fa referència a la fase d'estancament i posteriors, amb la
teoría de la reestructuració (Agarwal, 1992). Aquesta circumstància ha permès
incorporar l'anàlisi de la dinàmica dels nuclis turístics en la seva fase de declivi i
revitalització a un dels principals corrents de debat sobre el paper dels serveis en
el desenvolupament urbà i regional en una etapa de reestructuració global de
l'economia (Marshall & Wood, 1992).

desenvolupament linial; (E) establiment del centre de negocis; (F) sortida dels hotels de la platja; (G)
segona carretera; i (H) separació entre el districte recreatiu i el districte comercial.
S'ha de tenir en compte, a més, que, tal com recull el document The green light. A guide to
sustainable tourism (English Tourist Board, 1991), una guia de pràctiques ambientals per a les
empreses turístiques que inclou des de qüestions relatives a la planificació de projectes a aspectes com
la reparació, la reutilització i el reciclatge dels efectes del bany dels hotels el desenvolupament
sostenible comporta també una sèrie de beneficis pràctics. Segons aquest informe els beneficis de la
consideració ambiental en les pràctiques i els negocis turístics són diversos. En concret: (1) creixent
competitivitat, increment de qualitat i millor posició en el mercat; (2) major eficiència global; (3)
millora de la imatge, credibilitat i millors bases per al creixement; (4) menys matèries primeres í
costos de sanejament a llarg termi ni; (5) millor ambient de treball per als tècnics i qualitat ambiental
més alta per a les comunitats receptores; i (6) oportunitats per a desenvolupar nous serveis i productes.
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1.1.2. L'expansió residencial para-turística

Els propietaris del sòl, els agents productors d'espai i els agents turístics
formen el conjunt productiu de l'espai de destinació turística. Els consumidors
directes i els intermediaris de consum completen, juntament amb l'administració en els seus diferents nivells- el sistema d'elements que intervenen en la seva
definició ien la seva atribució de valor (Sánchez, 1985: 112). Característica
fonamental d'aquest sistema és que, a diferència d'altres activitats econòmiques,
en el cas del turisme, l'espai de destinació turística juga un paper fonamental per
a tots ells. En tant que mecanisme de capitalització -propietaris del sòl-; en tant
que medi de producció -productors d'espai-; en tant que suport de l'activitat agents del sector-; en tant que objecte de consum -consumidors-; en tant que
recurs productiu -intermediaris de consum- i, finalment també, en tant que marc
d'actuació -administració-. Són les relacions entre tots aquests agents les que
generen una nova realitat territorial (Nácher & Selma, 1993) i ocasionen
qüestions com els problemes ambientals, els conflictes d'usos, la insuficiència
dels sistemes i de les infrastructures i, en definitiva, les contradiccions
característiques de l'urbanisme turístic.
La seva configuració definitiva està afectada, finalment, per la capacitat
de consum dels turistes, la capacitat d'inversió del capital i la capacitat de treball
de la mà d'obra. Aquestes capacitats no necessàriament s'expliquen en funció
del propi espai de destinació turística sinó que poden respondre a dinàmiques
externes que poden anar des de l'escala local a la internacional en funció de la
magnitud del cicle de producció i de les característiques del consum que es
realitza en el propi espai de destinació turística17. Determinades estructures
precedents -per exemple la disponibilitat de recursos, la propietat o la intensitat
d'ús del sòl o el seu aprofitament- la condicionen i poden explicar en una o altra
mesura les característiques que ha adoptat l'espai de destinació un cop s'ha
configurat com a turísticl8.
17

La importància de l'espai per al turisme s'explica, al capdavall, pel fet que, tal com afirma J.E.
Sánchez, "l'empresari turístic depèn en un alt grau de l'entorn on es troba ubicat i de la dinàmica que
aquest entorn segueixi" (Sánchez, 1988: 36.)

18

Per exemple, tal com reporta F. Vera a partir de l'experiència d'Alacant, el turisme ha motivat la
desparició de sistemes agraris d'escassa rendabilitat i, com a contraposició ha permès configurar, des ds
lògiques diferents, espais d'agricultura innovadora, molt capitalitzats i integrats en mercats exteriors.
Ara bé, l'impacte més negatiu ha estat la liquidació de la societat rural, la venda de sòl i la imposició
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S'ha observat, tanmateix, que a Espanya el paisatge i el sol, objectes
d'atracció inicial, han deixat pas -en molts casos-a superfícies edificades amb
finalitat més aviat residencial que estrictament turístic. Han estat les carències del
model institucional d'organització i control del creixement urbà durant
l'expansió urbano-turística els principals factors pels quals s'han convertit
territoris inicialment turístics en "conglomerats de llits, la organització
urbanística dels quals no requereix més instrumental que el mateix dels barrisdormitori de les perifèries urbanes, un cop assegurat el sol i la platja com a únic
argument diferent per a la captació de demanda" (Leira & Quero, 1991: 6). Una
urbanització d'aquestes característiques ha tendit a expoliar el paisatge i a
exhaurir el mercat per a la indústria de la construcció. El propi procés de
<*
massificació i els errors de base en el model de desenvolupament han posat en
qüestió la seva viabilitat.
De fet, en aquesta Unia, E.J. Mishan ja havia advertit que "a menys que
s'aconsegueixi algun acord internacional per a controlar el mal causat pel
turisme, els nostres fills heretaran un món gairebé per complet buit de llocs de
bellesa natural inalterada" (Mishan, 1989: 119)19. Aquesta és una de les
aportacions més clares a la necessitat de posar límits al turisme contemporani en
tant que mecanisme urbanitzador a fi de fer front als immensos costos de
congestió -massificació de platges, pèrdua de pau i quietud, destrucció del
paisatge que genera-20. Es clar, tanmateix, que, tal com afirma Urry (1990: 4546), l'èmfasi de Mishan fa referència només a un dels possibles tipus de mirada
turística, la romàntica, que cerca la bellesa natural i frueix del patrimoni mentre
que menysté l'altra mirada, la col·lectiva, que necessita de la presència de grans
quantitats de població per a satisfer les seves expectatives21. Tampoc no fa
de lògiques d'atribució de valor que no permeten el manteniment d'una activitat agrària compatible amb
l'expansió residencial (Vera, 1993: 29).
19

L'economista E.J. Mishan va afirmar que "l'espai geogràfic, o en tot cas les seves parts més escollides,
constitueixen un dels recursos estrictament limitats d'aquest planeta que ens va quedant petit. I -com
passa amb tantes altres coses-, aquelles coses que que uns pocs poden fruir lliurement, pot ser que la
multitud inevitablement les destrueixi."

20

Segons Mishan el motiu de la massificació i pèrdua de qualitat és que els preus del transport de turistes
-en diner i en temps- no comptabilitzen els costos addicionals que imposa cada turista de més durant el
seu temps de vacances.

21

De fet conceptes com el de capacitat de càrrega -molt utilitzat en la literatura sobre turisme- han hagut
d'incorporar una dimensió perceptual (Walter, 1982). Es l'experiència subjectiva de qualitat la
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referència als segments de demanda que s'adreça a espais residencials més o
menys desconnectats de les estructures urbanes convencionals i de major
jerarquia.
El consum d'espai s'ha vist agreujat a Espanya pel fet que bona part de la
demanda procedent de les pròpies ciutats espanyoles ha materialitzat la seva
capacitat de consum recreatiu a través de l'adquisició d'una residència
secundària -usada només temporalment- en les pròpies ciutats turístiques
consolidades o en les seves perifèries immediates. D'aquesta manera s'ha tendit a
reforçar la igualació entre urbanització turística i urbanització residencial
convencional i s'han generat autèntiques estructures urbanes de caràcter
temporal en espais d'inicial vocació turística.
Tant és així que, més enllà de les ciutats turístiques -que impliquen la
producció de valor de canvi en forma de places hoteleres, apartaments de
lloguer, activitats recreatives, etc. i que es fonamenten en el consum superflu de
múltiples béns i serveis- s'ha generalitzat una segona utilització urbana de l'espai
turístic que, a més de poder incloure alguns elements de consum superflu, implica
un ús més extensiu del sòl i s'origina a partir de la conversió del territori en mer
suport d'assentaments secundaris i de la seva segregació en unitats residencials
específiques (Sánchez, 1985; Valenzuela, 1986; Vera, 1988). Aquesta és la
dinàmica territorial que s'ha generalitzat en bona paït dels espais inicialment
turístics. En el cas espanyol s'ha materialitzat en forma ^urbanitzacions i ha
tingut com a conseqüència l'expansió d'un tipus especial de perifèria urbana i
metropolitana caracteritzada per la seva utilització temporal.
Aquesta dinàmica, que contrasta amb l'estrictament turística (Vera, 1990),
és conseqüència de la demanda social d'habitatges secundaris22 i, tal com ja va
circumstància que determina la satisfacció del turista.y l aquesta percepció és extremadament variable.
Depèn de les concepcions particulars i de les circumstàncies en relació a les quals la demanda està a
l'expectativa. Per la seva banda, investigadors com Beckerman (1974) sostenen que el problema de la
congestió es redueix a determinades classes socials -en particular la classe mitjana-ja que els realment
rics s'allunyen de les masses i que, al capdavall, els afectats pel turisme de masses, de fet, se'n
beneficien ja que gràcies a ell disposen de més serveis.
22

Ser propietari d'una residència secundària a la costa és una aspiració àmpliament compartida per totes
les classes socials. Es més, tal com recull A. Williams (1992:4), pot ser argumentat que a Espanya
tenir una casa per a passar les vacances és paït de la mitologia del progrés.
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demostrar Manuel Herce (1977), d'unes condicions de producció basades en uns
interessos especulatius no només del promotor sinó també -cosa encara més
reveladora- del seus clients en un context normatiu excessivament permissiu. La
generalització d'aquesta mena d'habitatges, que en el cas espanyol se solen
localitzar en una proporció significativa en els propis espais turístics, col·labora a
assimilar la urbanització turística a la de barris residencials. Les conseqüències
d'aquest fenomen, més vinculat a la suburbanització -encara que de caràcter
recreatiu- que a les pautes de consum turístic, són -tal com s'ha anat
desenvolupant-cada dia de major magnitud.
A Catalunya, per exemple, aquesta circumstància ha provocat la
basculació del sistema de ciutats cap a la franja litoral, especialment entre Lloret
de Mar i Salou. Aquest fet ha estat causat perquè la proporció de residència
turística en aquest àmbit "no tan sols prové de la demanda de ciutadans del
centre o nord d'Europa o de les altres regions de l'interior d'Espanya, sinó que
cal recordar la tradició enormement arrelada de la doble residència" entre els
propis catalans (Roger, 1991: 6). A més, en determinats casos i per a
determinades distàncies -especialment l'orla comarcal de l'aglomeració
barcelonina -Garraf, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental i
Maresme- l'actual mobilitat residencial de caràcter centrífug ha afectat els
tradicionals assentaments secundaris, ha provocat la transformació dels
habitatges ja edificats en residència principal i ha ocasionat el simple
desdoblament de la unitat residencial familiar (Pallarès & Riera, 1991). Els
interrogants s'obren quan es planteja quina és l'opció social de residència
permanent en un territori cada cop més interrelacionat i de comportament
netament metropolità com és bona part del català. Roger es pregunta, en aquest
sentit, si "¿serà posible en un futur relativament proper una integració
progressiva del parc turístic en la dinàmica de les economies d'escala
metropolitanes? ¿Quin és el grau d'articulació territorial i de serveis que permet
o, si més no, afavoreix aquesta transformació? ¿Quins efectes tindria l'acceleració
d'aquest procés, tímidament iniciat, a les àrees centrals?" (Roger, 1991: 5). Cal
tenir en compte en qualsevol cas que, en una societat com la catalana en
particular pero també l'espanyola en general, la centralitat i la jerarquia funcional
de determinats nuclis del territori comença a poder ser explicada també en base a
fluxos recreatius i turístics i no només en relació a dinàmiques de mobilitat
laboral.
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De fet, en un article realitzat en col·laboració amb Batis Ibarguren (Anton
& Ibarguren 1993: 92), ja s'han proposat conceptes com el d'ús metropolità de
l'espai per a explicar les relacions territorials que s'estableixen entre els llocs de
residència habitual d'una quarta part de la població de Barcelona i els llocs on
aquesta població té la seva residència secundària. Es tracta d'un ús que és pot
sintetitzar amb tres qualificatius -periòdic, no exclusiu i intermitent- que defineix
un espai -que es pot anomenar periurbà de lleure- que es caracteritza perquè:
(1) Disposa d'una sèrie de béns i recursos de lleure explícitament diferents
dels que existeixen a l'interior de l'àmbit metropolità urbanitzat, on,
correntment, són escassos o inexistents.
(2) Combina la presència d'usos recreatius (població metropolitana) amb
l'existència d'altres usos no recreatius (població resident).
(3) No té uns límits ben definits. A mesura que augmenta la distància des de
la metròpoli i disminueix l'accessibilitat dels espais periurbans de lleure,
l'ús recreatiu per part de la població metropolitana, si bé no desapareix,
es fa menys intens.
(4) Evoluciona en funció de la dinàmica econòmica i urbana de la
metròpoli.
Models clàssics com l'aplicat per J.O.J. Lundgren (1974) al Canadà
mostren les transformacions de les relacions espacials entre els centres urbans i
les àrees de residència secundària a mesura que les àrees urbanes s'expandeixen.
Aquest model ha estat confirmat posteriorment a l'evolució de la implantació de
residències secundàries a l'entorn de Paris (Boyer, 1980) i, amb uns supòsits
metodològics una mica diferents, es desprèn també del treball realitzat per a la
metròpoli de Barcelona entre 1985 i 1990 (Pallarès & Riera, 1991).
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1.2. La reestructuració de l'espai de destinació turística

Tal com s'ha indicat, l'evolució d'un espai de destinació turística pot
conduir, en fases avançades de desenvolupament de producte i de mercats, a
pèrdues de competitivitat en relació a d'altres espais. Aquest ha estat, en
definitiva, el fenomen que s'ha detectat en nombrosos nuclis turístics, tant en els
centres balnearis decimonònics, com, més recentment, en els nuclis turístics de
masses de l'Europa atlàntica desenvolupats amb anterioritat a la generalizació
del Mediterrani com a principal destinació turística europea23. Implicacions
similars han tingut a Espanya les dinàmiques que s'han detectat en certs nuclis a
partir de finals dels anys vuitanta. Dinàmiques que -encara que les convulsions
bèl·liques i ideològiques al Mediterrani les han ralentit- han obligat a posar
damunt la taula, com el propi Libro Blanco del Turismo Español (Secretaría
General de Turismo, 1990: 49) ha sostingut, la necessitat de "replantejar el model
de creixement seguit fins ara" per part dels nuclis turístics tradicionals24 i que
han permès posar de relleu, en conseqüència, que la reorganizació dels espais
turístics ha estat, és i serà, per raons diverses, un fenomen a tenir en compte en
nombrosos països europeus25.

23

Malgrat l'increment del temps de lleure i de la generalizació de les segones i terceres vacances,
especialment en forma de short breaks (3 nits o menys), segons un informe de l'English Tourism
Board a Gran Bretanya els nuclis turístics més petits perden com a mínim la meitat del seu mercat
entre 1970 i 1990. A Morecambe, per citar un cas concret, entre 1973 i 1987 el nombre de petits
hotels i pensions cau des de 640 a 267 i el nombre de llits des de 12.340 a 7.115. Molts dels hotels es
converteixen en allotjaments per a persones en processos de cura, gent que necessita suport econòmic i
ancians (Urry, 1990).

24

Més explícit és el Plan Marco de Cornpetiüvidad del Turismo Español (Secretaría General de Turismo,
1992: 72) quan admet com a necessari "un canvi d'estratègia que permeti, en primer lloc, la recuperació
de l'interès i l'atractiu que el turisme espanyol ha tingut durant els últims anys i, en segon, la millora
de la competitivitat de la indústria turística aprofitant les noves oportunitats sorgides." Si bé el 1993,
per motius diversos, hi ha hagut una important recuperació de la demanda turística internacional -que
ha arribat a enmascarar la magnitud dels processos de canvi-, també es cert que nombrosos municipis
turístics no han oblidat la necessitat d'implementar estratègies precises per tal de posicionar-se en el
mercat d'una manera singular.

25

Fins i tot s'ha apuntat, donada la magnitud i la importància dels processos de canvi experimentats per
determinats nuclis turístics litorals a Europa, que no és inconcebible que "en les dècades futures alguns
nuclis turístics sustitueixin les comunitats industrials siderúrgiques o tèxtils com a preocupació
principal de les polítiques econòmiques regionals." (Williams & Shaw, 1992: 272).
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Aquests processos es fonamenten en la particular interacció entre els
canvis econòmics globals i les estratègies econòmiques i urbanes locals. Els
primers afecten les tendències del mercat turístic, ja sigui nacional o
internacional, mentre que les segones afecten el desenvolupament de l'oferta
turística i recreativa. La posició al mercat de cada espai de destinació turística
davant d'altres espais alternatius ve donada por aquests dos factors i per
l'evolució de la seva peculiar estructura urbana, social i econòmica. Cal tenir en
compte, en relació a aquesta qüestió que, al capdavall, l'obsolèscencia porta a
una pèrdua de demanda i a una reorientació no productiva dels usos dels
edificis26. Les autoritats locals poden fer front a aquesta situació a través de
marketing sel.lectiu, controls estètics27, política restrictiva, control d'allotjaments,
inversions en atraccions culturals i millora ambiental28 i la retenció d'atraccions
recreatives sota control municipal29. Tal com s'apuntarà en els apartats següents,
de tots ells, la millora de la qualitat ambiental30 i, especialment, la dotació de nous

26

Un cop que el desenvolupament ha deteriorat l'entorn ambiental (polució, brosses, soroll, pèrdua db
paisatge natural, destrucció de flora i fauna, congestió, etc.), els ingressos turístics tendeixen a
disminuir.

27

Incloent-hi el rejoveniment de l'estructura urbana i la reordenació de l'espai construït.

28

S'ha de tenir en compte, en tot cas, que la regeneració de nuclis turístics ha de ser contemplada com
una oportunitat inestimable per a ampliar, protegir i millorar el seu entorn ecològic (Shaw &
Williams, 1992: 48). Aquest és el cas, per exemple, dels projectes de regeneració de certs centres
històrics i dels processos de restructuració dels nuclis turístics tradicionals (que actualment requereixen
importants millores ambientals per a poder atraure noves inversions turístiques).

29

En aquest sentit, la protecció del medi, la millora dels nivells de vida de la població local i la
satisfacció de les necessitats dels turistes, especialment les recreatives, són la clau de la possibilitat ds
nous desenvolupaments turístics en àrees consolidades.

30

Les estratègies de rehabilitació de nuclis turístics tradicionals que s'han desenvolupat des dels anys
setanta a diferents països d'Europa han tingut ben present el tema ambiental i de reordenació territorial
i la dotació de nous productes. Això ha implicat sovint la concreció de propostes conjuntes entre els
sectors públic i privat a fi de prendre decisions estratègiques que permetin trobar nous mercats i
recursos financers. No obstant, mentre alguns nuclis turístics han prosperat altres sembla que han
perdut el nord. En la política turística anglesa (English Tourist Board, 1991), l'anàlisi deles relacions
entre turisme i medi ambient se centra en els següents problemes: aglomeració, congestió del tràfic,
deteriorament de les construccions, desenvolupaments inapropiats i conflictes amb la comunitat
resident. Les propostes de gestió pràctica plantejades són: (1) Avaluació de la capacitat dels recursos;
(2) Gestió del transport; (3) Marketing i informació; (4) Conservació i adaptació; (5) Disseny i control
del desenvolupament; (6) Implicació de la comunitat local (English Tourist Board, 1991). Entre els
nuclis turístics dels països freds que han prosperat es distingeixen, per exemple Blackpool o Torbay a
Anglaterra; Scheveningen a Holanda o Dieppe a la costa nord de França (Owen, 1990).
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productes (veure al respecte Go, 1992) són fonamentals de cara a la rehabilitació
del nucli turístic.
Diferents han estat les perspectives a partir de les quals s'ha intentat
donar explicació a aquests processos. Els models teòrics de caire evolutiu han
estat substituïts, recentment, per explicacions de caràcter més general com les
derivades de la teoria de la reestructuració econòmica i del trànsit al postfordisme. A ells s'hi han afegit, des de fa poc temps, els postulats establerts -amb
escàs ressò en la geografia espanyola (Albet, 1994: 8)- en el marc del postmodernisme. En qualsevol cas, la important literatura generada recentment en
relació a l'evolució dels nuclis turístics i a l'organització del seus sistemes
productius ha permès enriquir en gran manera -en complexitat i en diversitat- les
simplificacions inicials derivades de models generals i ha facilitat l'estudi de
plantejaments estratègics de reorientado, reordenació i rehabilitació d'espais
turístics.
L'enfocament de la reestructuració (veure Lovering, 1989) apareix,
inicialment, en geografia i en altres ciències socials, com un intent d'entendre els
mecanismes que subjauen al declivi de les indústries manufactureres tradicionals
en les regions metropolitanes i al creixement de la indústria en regions menys
urbanitzades (Marshall & Wood, 1992). A partir d'aquí, encara que de manera
escassament productiva, aquesta aproximació s'ha estès també a l'examen de les
activitats de serveis (Bagguley et al, 1990: 49-86) i, tal com proposa Agarwal
(1992), pot resultar també rellevant de cara a l'explicació dels procesos de canvi,
crisi i revitalització dels nuclis turístics de costa. De fet, els temes tradicionals
d'anàlisi en el camp de les manufactures (canvi tècnic, reorganització de la
producció i relocalització espacial) són igualment rellevants en el context de les
activitats de serveis i, en particular, del turisme.
Aquest enfocament analític -que ofereix una nova perspectiva d'anàlisi de
les transformacions de les estruç tures territorials (Coscuela, 1991: 252)- té com a
eix articulador la idea que les economies locals no solament reflecteixen
processos productius de caràcter nacional o internacional sinó també la
interacció entre cada fase d'acumulació de capital i les estructures locals
específiques. Es així que l'enfocament de la reestructuració se centra en la
interpretació de la relació entre l'organizació de la producció a escala supra-local
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i les característiques pre-existents dels llocs particulars. D'aquesta manera
proporciona una aproximació concreta sobre la influència dels processos
generals de canvi econòmic i social en llocs particulars. La reestructuració és
funció, des d'aquesta perspectiva, de la interacció, a diferents escales, entre el
capital, el treball i l'estat. Es concreta en tendències simultànies a la concentració
i desconcentració de les economies i en una intensa activitat de les
administracions locals de realitzar polítiques de promoció del desenvolupament i
de l'ocupació local.
Aquest enfocament ha derivat al desenvolupament d'estudis empírics que
interrelacionen la singularitat dels processos econòmics i socials locals amb les
dinàmiques d'organizació productiva globals. S'ha traduit, per tant, en l'estudi de
localitats i en la nova geografia regional (Cooke, 1989; Duncan, 1989; Massey,
1990; Johnston, 1991). Ha estat aquesta una orientació que ha despertat
polèmica en determinats segments de la geografia, especialment l'anglosaxona,
donada la dificultat de fer operatiu el concepte, de determinar la justa escala
d'anàlisi al qual es refereix el terme localitat i, fins i tot, de determinar de manera
consensuada una acotació del seu contingut31. En qualsevol cas, la
revalorizació de l'esfera local es basa en l'interès por desenvolupar estudis
teòricament fonamentats i que, des d'una perspectiva multidisciplinar, valoren
positivament la diversitat i la pluralitat i la unicitat i singularitat de cada regió o
localitat (Massey, 1990).
En relació al turisme, a més a més, els diferents processos de caràcter
cultural i social que afecten la demanda i que arrelen en els canvis productius
experimentats per les societats emisores de turistes han reforçat les dinàmiques
de canvi a escala local i regional i han tingut conseqüències rellevants de cara a
la dinàmica econòmica dels centres tradicionals de destinació turística32. Tal com
s'ha indicat en el capítol anterior, aquests canvis en la demanda no poden
separar-se de la transformació del paper col.lectiu de les classes socials durant les

1

Aquesta polèmica pot seguir-se especialment a través de les pàgines de les revistes Antipode i
Environment and Planning. Vegi's al respecte l'article de S. Duncan i M. Savage (1991).

2

En relació a aquesta problemàtica l'Institut del Territori i Urbanisme va publicar el 1991 un estudi amb
l'il·lustratiu títol de Los cambios en los mercados turísticos y sus implicaciones territoríaks y
urbanísticas (Instituto del Territorio y Urbanismo, 1991).
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dues últimes dècades33. Aquestes classes estan abandonant -també a l'Espanya
dels anys noranta- certes pràctiques tradicionals del turisme de masses
tradicional i, més enllà dels nuclis turístic, estan convertint tot tipus de llocs en
espais susceptibles de consum turístic, en llocs de lleure34.
S'ha de considerar, tanmateix, que la transformació de les preferències de
la demanda35 és tan sols un dels factors rellevants en la generalizació dels
processos de canvi i de crisi de determinats nuclis turístics costaners. Hi
incideixen altres qüestions rellevants com la pròpia inadaptació del producte
turístic local a aquesta nova realitat. Es així que, en el cas espanyol, s'ha de
parlar, a més a més, d'altres causes que han afectat la dinàmica dels centres
turístics, que han ocasionat estratègies públiques i privades d'intervenció i que
han estat perfectament plasmades en nombrosos diagnòstics (Prats & Manchón,
1989; Cals, 1991, Esteve, 1991; Aguiló, 1992). Sumàriament poden resumir-se en
els sequents punts:
(l)els problemes de descapitalizació, escasa incorporació d'avenços
tecnològics i baixa formació professional en el sector;
(2) els problemes ambientals, d'ordenació del territori i d'infrastructures,
equipaments i serveis derivats -encara-del model de desenvolupament
turístic seguit des dels anys seixanta; i,
33

El turisme de masses caracteritzat pels estandaritzats i rígids paquets de vacances està de baixa -no
solament a Espanya- en benefici d'un nou turisme que, si bé també pot acudk a la platja ho farà (k
manera diferent i es caracteritzarà per la flexibilitat, la segmentació i la recerca d'experiències
turístiques "més autèntiques". Es per això que des de certes perspectives s'està parlant de la
metamorfosi del turisme i de la necessitat de readaptació de l'oferta existent a les necessitats de l'actual
indústria turística internacional. S'està passant a la planificació, a la valoració de l'autèntic i natural, al
disseny a mida, als nínxols de demanda, a l'alta tecnologia, a les economies d'escala, a la barreja d2
segments de demanda en un mateix itinerari i fins i tot a una certa ideologia anti-sol. Tot això en el
marc d'una concepció del turisme com a instrument per a la creació de riquesa i nous serveis (Poon,
1989: 93)

34

Noves formes de consum turístic (cultural, natural, rural) estan captant segments creixents de demanda
a partir de criteris de planificació i gestió sovint diferents dels tradicionals i massius de sol i platja
costaners.

35

Cal recordar que actualment els turistes (Urry, 1988: 37-38) no necessiten abandonar casa seva per a
anticipar les seves expectatives (la televisió, especialment, s'encarrega d'això); no estableixen
diferències entre el principi de la cultura i el principi del plaer; i reconeixen la seva condició com a tal
acceptant que estan immersos en un joc que té la condició de no ser autèntic.
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(3) fins 1993, els problemes d'encariment del producte turístic en relació als
preus dels països emisors agreujats pels reajustaments econòmics en els
països emisors tradicionals i per la reducció dels diferencials de rendes,
preus i salaris entre ells i Espanya.
A aquests problemes, que es refereixen fonamentalment a la indústria i al
producte, s'hi ha d'afegir també el component públic de l'oferta i el context
econòmic (Urry, 1992). Tot el conjunt s'ha d'entendre, a més a més, en un marc
més general que es caracteritza per una progressiva expansió de la perifèria
turística. Com a resposta s'han produit processos de canvi tècnic i de
reorganització de la producció36. De fet, mantenint el turisme i la recreació com a
principals activitats productives, N.P. Diamond diferencia quatre possibilitats de
reorientació urbana i productiva dels nuclis turístics (citat a Cooper, 1992):
(1) Canvi de direcció: implica un esforç concertat entre administració i
empresa per a frenar la caiguda de visitants invertint en
desenvolupament planificat i marketing (p.e. Scheveningen a Holanda).
(2) Creixement sostingut: implica el manteniment, en condicions externes
desfavorables, dels mercats existents amb pocs increments més enllà de
la demanda fidel (p.e. redotació amb atractius per a tot l'any al nord
d'Anglaterra).
(3) Creixement progressiu: implica promoure nous productes i introduir
nous projectes de desenvolupament a mesura que el nucli turístic es
dirigeix a nous segments de mercat (p.e. estratègia de Bournemouth, a
Anglaterra, en matèria de recreació).
36

En el cas britànic (Urry, 1987; Bagguley et al., 1990: 82-85), es poden sintetitzar en els següents
punts: (1) Creixement de l'allotjament self-catering: increment del nombre de nits de vacances en
apartaments, caravanes i tendes i disminuició del nombre de nits en hotels i pensions; (2)
Racionalizado, especialment tancament d'instalacions recreatives i allotjaments i conversió d'hotels en
residències per a ancians, que no estan subjectes als mateixos problemes d'extrema estacionalitat que la
resta de la demanda. Aquesta dinàmica reflecteix la disminució del nombre de visitants, particularment
dels que es desplacen més d'una setmana; (3) Flexibilizació numèrica, funcional, salarial i dï
contractació i canvis en el mercat de treball, especialment increment de treballadores a temps parcial en
hoteleria i restauració; (4) Millora de la qualitat a través de la provisió de millors allotjaments per a
competir amb altres destinacions i de la substitució del treball domèstic no qualificat per obrers amb
formació professional; (5) Centralizació a través de la formació de consorcis hotelers que poden
economitzar en una gran varietat de funcions com marketing, compres, arbitratges, instrucció i
reserves.
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(4) Turisme selectiu: implica capitalizar únicamente certs segments de
mercat a partir dels punts forts dels nuclis turístics (p.e. concentració de
vacances familiars i mercat educatiu a Swanage, Anglaterra).

Front a aquesta situació cal destacar com a novedosa l'actitud sovint
intervencionista que ha adoptat l'administració. Així, l'evolució actual dels nuclis
turístics no es pot entendre sense la participació dels òrgans públics en la vida
econòmica local en benefici del turisme, és a dir, sense un canvi fonamental en
relació a les dinàmiques prèvies dels nuclis turístics37. D'una actitud inhibida i
conscientment poc intervencionista, determinades administracions públiques
responsables de nuclis turístics en fase de canvi i crisi han passat a tenir una
actitud estimuladora i orientadora de la inversió38. Les estratègies seguides
poden ser diferents segons la grandària i el paper del turisme en les economies
locals. En general, en els casos en que ha existit, la intervenció s'ha basat en
planificar com millorar el seu producte turístic, quins productes introducir i fins a
quin punt diversificar la base productiva de la localitat. A escala internacional
són coneguts, en aquest sentit, casos com els de Scheveningen a Holanda o
Torbay a Anglaterra.
Scheveningen, la principal destinació turística d'Holanda -desenvolupada
a partir de la primera meitat del segle XIX com a centre de salut i actualment
situat en un territori amb més de 4 milions de persones en un radi de 60 km-, és
un exemple de regeneració d'un nucli turístic en declivi a partir de finals dels
anys seixanta (Weg, 1982). L'organizació del procés de renovació es realitza a
partir de la participació conjunta de l'administración local i l'empresa privada.
Des del principi, l'atenció es centra en els següents aspectes: la interacció entre el
turisme i els recursos naturals; la participació de la població local; la rendabilitat
de l'operació; la creació d'un institut de promoció i de control de la qualitat del
nucli turístic en el qual tots els participants cooperen i, l'organització de les
propietats del consorci que haurà de portar a terme la renovació39.
37

El cas britànic està ple d'exemples (veure, a tall d'il.lustració, Pickvance, 1990).

38

Per posar un exemple, ja el 1988, les Jornades Tècniques de Turisme (1988) celebrades a Salou van
incloure una taula rodona sota el significatiu títol d'El turisme, un afer públic o privat.

39

Inicialment l'acció de les autoritats es concentra en preparar plans generals d'ordenació física i animar
als promotors privats a prendre part en nous programes de desenvolupament. Al 1973 les iniciatives
públiques són acollides pels empresaris. La primera actuació és desenvolupar un programa bàsic db
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Un cas britànic conegut de reordenació i rehabilitació es localitza a
Torbay40, al West Country anglès (Shaw & Williams, 1992; Brown, 1988)41, el
qual, a partir dels anys setanta evoluciona cap a una fase d'estabilització i, fins i
tot, de declivi. En aquest àrea, entre mitjans dels anys setanta i dels vuitanta hi
ha una reducció del 22% del nombre de nits turístiques i una significativa
disminució de la temporada turística (passa de 14 a 7 setmanes). A nivell regional
(West Country Tourism Board, 1991) s'observa, així mateix, una reducció de les
vacances de més de 4 nits, un relatiu canvi cap a short-breaks (tres nits o menys)
i segones vacances i un increment de l'oferta d'allotjament sense servei i un
relatiu canvi en l'oferta de serveis d'allotjament. Aquest estancament, junt a la
crisi econòmica i la ràpida desindustrialització del país, proporciona un nou
interès en la promoció del turisme per part de la administració pública. Els
councils i l'administració turística recolzen i animen les iniciatives turístiques com
a instrument de desenvolupament econòmic. Donat que una proposta de
diversificació de l'activitat econòmica que inclogui desenvolupament industrial
és poc viable (poc sol disponible i apropament al Parc Nacional de Dartmoor),
l'opció presa a Torbay a principis dels anys vuitanta és la creació d'una agència
local (Torbay Tourist Board) i la formulació d'una estratègia de

gestió del sòl per la qual cosa el consorci financer adquireix toda la superfície que no és de propietat
pública. Aquesta actuació permet consolidar un espai per al nou desenvolupament de 12 ha i 500
metres linials de costa al cor del centre. Del seu posterior desenvolupament immobiliari s'eru
encarregarà el consorci. El procés de regeneració comença a la part central de la ciutat, una vegada
establert el programa, al 1974. Els principals criteris que orienten aquesta operació són, entre d'altres,
els següents: conservació dels recursos naturals valuosos; ampliació de les instal·lacions all-weather,
desenvolupament de les zones de residència en relació amb la planificació física; integració a la
comunitat local; dotar de caràcter multifuncional l'àrea; facilitar l'accés a través de tot tipus de medis dï
transport; mantenir els símbols de la localitat i les seves instal·lacions més representatives; realitzar el
desenvolupament de manera escalonada (10 anys) i controlar i organitzar de manera efectiva de la gestió
i promoció de la ciutat turística.
40

Unitat administrativa que inclou tres centres principals, Torquay, Paignton i Brixham i algunes petites
localitats de l'entorn (118.000 habitants amb un creixement del 4,2% entre 1982 i 1985, especialment
de jubilats).

41

L'evolució de Torbay com a nucli turístic no es pot separar del procés de desenvolupament turístic 02
Devon, iniciat a mitjans del segle XVIII. L'arribada del ferrocarril a mitjans del segle XIX accelera els
paràmetres del desenvolupament turístic a la regió. Torquay, un dels actuals nuclis de Torbay, passa dï
tenir uns 2.000 habitants a principis del segle passat a comptar amb uns 25.000 a l'últim deceni i
emergeix com un important centre turístic a escala nacional. Ara bé, és a partir de la dècada dels
cinquanta d'aquest segle quan, amb la generalització de la demanda d'allotjaments de vacances a bon
preu a la zona, l'afluència turística s'incrementa notablement.
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desenvolupament i marketing per a rehabilitar i revitalizar la dinàmica turística de
la zona42. Torbay rep de l'English Tourism Board l'estatut de Tourism
Development Action Plan43.
A Espanya s'han començat a implementar accions d'aquest tipus després
de l'important procés de reforma política i de reorganizació de l'estat culminat a
mitjans de la dècada dels vuitanta i a partir del toc d'atenció que suposà la crisi
que afectà determinats segments de demanda entre 1989 i 1993-44. En aquest
sentit, la Comunitat Autònoma de Balears ha estat la pionera en plantejar una
legislació específicament turística amb la intenció d'afrontar de manera directa
aquesta problemàtica i, d'alguna manera, s'ha convertit en una referència
obligada45! ha ocasionat iniciatives legislatives específiques com l'Avantprojecte
42

Aquesta acció s'ha realitzat, a més a més, en el context d'un programa d'actuacions a escala regional, Spreading Success. A Regional Tourism Strategy for the West Country. 1992-1996 (West Country
Tourist Board, 1991) que desenvolupa tres temes bàsics: millorar la posició competitiva de la regió,
conservar el medi natural i cultural i donar satisfacció al consumidor. El programa sosté la necessitat
de concentrar l'esforç i els limitats recursos en àrees específiques especialment escollides i en la creació
d'un determinat sense of place (sentit de localitat). Això requereix un important esforç de coordinació
entre les autoritats locals, altres organitzacions i les empreses i implica un bon entorn ambiental,
senyalització i infrastructures, comerços especialitzats i activitats al carrer a fi de donar atmosfera i
color. Les dificultats amb les quals es troba, a l'igual que les polítiques formulades des d'altres
instàncies són, principalment, la insignificancia dels recursos disponibles en relació a la inversió
privada i les dificultats de coordinació i implementació.

43

La proposta es basa en una intensa inversió pública en desenvolupament de nous recursos (English
Riviera Conference Centre, complexos lúdics o nou camp de golf de circuit) millores ambientals (Àrea
de conservació del port de Torquay, Area d'Old Paignton i Babbacombe Downs) i implementació &
nous plans per a l'entorn rural (museu rural, parc, centres d'interpretació i senyalització) (en total 10
mil milions de pessetes fins a 1988) i en una vigorosa promoció conjunta de l'àrea sota l'apelatiu ds
l'English Riviera. L'estratègia ha demostrat com 'es pot induir el creixement en una fase de declivi a
través de la col·laboració entre el sector públic i el sector privat. S'estima que a finals dels anys 90s
s'hauran creat més de 1.000 llocs de treball a l'àrea i s'hauran aconseguit prop de 375.000 nits
turístiques addicionals. Cal tenir en compte, en qualsevol cas, que una part important de l'èxit db
l'operació ha estat el resultat de l'encertada imatge oferida i la millora de la seva morfologia i entorn.
Un problema detectat és, per altra part, la dificultat d'incentivar a les petites empreses localitzades a
l'àrea a invertir i adequar-se als requisits necessaris en una nova fase de creixement.

44

La fase d'expansió econòmica -i turística- de mitjans de la dècada dels anys vuitanta no s'uülizà
suficientment per a paliar alguns dels greus problemes de competitivitat que aqueixen l'activitat
turística espanyola a conseqüència de l'herència provocada pel desenvolupament incontrolat dels anys
seixanta. Les dinàmiques de reestructuració dels nuclis turístics i la implantació d'estratègies polítiques
locals de cara a la transformació de les estructures territorials que han arribat a partir d'una situació db
crisi.

45

Veure la Llei 2/1984 sobre allotjaments extrahotelers, la Llei 7/1988 de mesures transitòries
d'ordenació d'establiments hotelers i d'allotjaments turístics, la Llei 12/1988 de camps de golf, la Llei
3/1990 de creació i regulació del pla de modernització dels allotjaments turístics existents a les Illes
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de Llei General del Turisme de Canàries46. Si bé s'han donat iniciatives prèvies
de reforma, el Plan Marco de Competitividad del Turismo Español l'any 1992
(Secretaria General de Turisme, 1993) ha estimulat accions específiques de
reestructuració a escala municipal i ha generat un cert consens sobre la seva
conveniència. Aquest ha estat el cas, per exemple, de grans centres turístics com
Lloret de Mai47 o Calvià48, que s'han beneficiat del pla des de plantejaments
diferents. En particular, el pla operatiu d'excel.lència turística, ha estat un
revulsiu important per a localitats com la ja citada Calvià i també per altres
ciutats turístiques com Torremolinos, Orotava, Gandia, San Bartolomé o
Peníscola, totes elles ciutats pilot del programa.
Accions com les apuntades han posat de manifest, en definitiva, la
importància de la formulació de plans que determinin amb detall els procesos de
nou desenvolupament i de promoció dels espais de destinació turística. Aquests
plans permeten, amb el concurs públic i privat, la reorientado de la dinàmica
turística en les àrees de recepció i la seva efectiva rehabilitació tant a nivell de
producte com en termes urbans i ambientals, és a dir, en quant al seu mode
d'implantació territorial. Una part important del seu èxit ve donat per la imatge
que ofereixen i, fonamentalment, per la millora de la morfologia i l'entorn que
provoquen, i per l'efectiva dotació en infrastructures i equipaments recreatius productes- que resituen el turisme en el marc de les activitats a realitzar en el
temps lliure i no en el mer trasllat i allotjament dels turistes.
Balears i, més enllà de l'ordenació estrictament turística, en concret, la Llei 8/1987 d'ordenació
territorial de les Illes Balears i la Llei 1/1991 d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees
d'especial protecció de les Illes Balears. El conjunt és un excellent exemple de regulació
administrativa amb l'objectiu d'organitzar l'espai turístic. Tot i això, la seva instrumentació
urbanística es redueix gairebé a un únic paràmetre de control de qualitat, la densitat, mesurada en
termes de metres quadrats de sòl necessaris per plaça turística. Veure també Cladera, 1995.
46

Veure el text íntegre de l'esborrany d'aquest avantprojecte en el diari El Dia en les seves edicions del 13
al 30 d'abril de 1994.

47

Lloret Prestigi és l'eix bàsic de la resposta local promoguda per l'administració municipal i per una
part de l'empresarial turístic d'aquesta localitat (Gibert, 1993) per a traduir d'una manera pràctica segons les seves pròpies paraules-el discurs teòric de la qualitat.

48

A partir de 1988 Calvià planteja un model d'ordenació estratègic amb vigència fins 1991 que és
posteriorment reelaborat per al quadrieni 1991-1995. El model, que implica actuacions al marc ds
l'ecologia urbana, de la competitivitat i de la cohesió social, és recollit a les disposicions del Pla
General d'Ordenació Urbana del municipi i fonamenta el desenvolupament concret del Pla ds
Excel·lència Turística que es desenvolupa a Calvià al marc del Plan Futures (Bustamante, 1993).
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Es convenient recordar, en aquest sentit, que la protecció i conservació
dels recursos s'ha tornat indispensable en la dinàmica turística contemporània49
(Shaw & Williams, 1992; Sinclair, 1992). Múltiples iniciatives, entre les quals a
continuació se'n destaquen quatre, ho il·lustren:
(l)Els estudis -cornels d'Eadington i Eadington (1986)- o informes -com
els de l'O.C.D.E. (Organization for Economic cooperation and
development, 1981) i de l'Organització Mundial del Turisme (World
Tourism Organization, 1983)- que aborden la qüestió dels efectes
ambientals del desenvolupament turístic.
(2) Les iniciatives de les institucions comunitàries, que han començat a
emetre, a partir de la dècada dels vuitanta, diversos documents
relacionats amb el turisme que inclouen, amb gran timidesa però també
amb un grau de compromís cada vegada més gran, aspectes relacionats
amb el medi ambient. Diverses mesures aprovades per les institucions
europees en l'àmbit del medi ambient han reforçat, encara més, la
necessitat de conciliar el desenvolupament turístic amb la conservació
de l'entorn (Anton Clavé, 1992)50.
(3) La constatació per part dels agents econòmics i polítics que la pèrdua
de qualitat ambiental d'un determinat indret pot tenir importants

49

Cal recordar, en aquesta línia, les aportacions en favor d'un turisme defensiu que proposa J.
Krippendorf (1982) a l'hora de destacar la impòrància dels factors ambientals i culturals en les
polítiques turístiques. Aquest interès connecta, a més a més, amb el concepte també clàssic db
capacitat de càrrega. Entre l'àmplia bibliografia disponible en relació a aquest tema, l'article ja clàssic
de D. Getz (1983) fa una revisió dels principals conceptes i de les seves implicacions en relació al
tema de la planificació. Una aproximació en base al tema del desenvolupament sostenible es troba a
Inskeep (1991).

50

De fet, en general, la política turística de l'actual Unió Europea s'ha limitat a aprovar mesures i
resolucions de caràcter indicatiu que, en la pràctica, han tingut un impacte reduït (Lickorish, 1991).
Així, les activitats turístiques s'han vist més afectades per accions derivades de la realització del mercat
interior i de l'aplicació d'altres polítiques sectorials que per la pròpia política en aquesta matèria.
Fonamentalment els objectius dels instruments legislatius i documents comunitaris referits a les
activitats turístiques han estat, per regla general, facilitar i promoure el turisme a Europa, millorar el
marc d'exercici de les professions turístiques, afavorir un millor repartiment estacional i geogràfic de la
demanda i millorar el coneixement del sector. Un dels aspectes sobre el qual ha incidit les resolucions
comunitàries desenvolupades recentment és sobre la necessitat d'harmonitzar el desenvolupament
turístic amb la preservació de l'entorn.
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conseqüències sobre la dinàmica de desenvolupament d'una localitat o
regió5!.
(4) I finalment, l'aparició de noves activitats turístiques de caràcter
alternatiu, que, en termes generals, són profundament respectuoses amb
el medi i que estan directament associades amb un segment de mercat
creixent.
Complementàriament s'ha de recordar també que, junt a la creixent
importància de la qualitat ambiental dels espais de destinació turística, les
estratègies dels agents públics i privats han intentat superar les tradicionals
formes de captació de demanda desenvolupades durant els anys seixanta i
setanta -economia de recolecció- a través de la creació de productes turístics
específics, singulars i diferenciats -economia de producció- (Poon, 1989). Des de
la perspectiva institucional el recolzament a la dotació de serveis recreatius i
turístics té la finalitat d'especialitzar i diferenciar, seguint criteris de
complementarietat, l'animació turística de la costa.
Tant és així, que és possible sostenir, tenint en compte les tendències
actuals, que el futur de determinats nuclis de destinació turística es troba en
afegir a un recurs que té èxit -el sol i la platja- i que genera una demanda
heterogénea -i un atractiu fonamental com és la pròpia massa de turistes-, uns
productes que ocasionin mercats específics amb hàbits d'informació, consum i
compra diferenciats. Dit d'una manera menys retòrica, el futur no està tant en
omplir els hotels, càmpings, apartaments i segones residències de turistes que
vagin a la platja sinó en atraure segments concrets de turistes per a què realitzin
unes activitats, vegin unes atraccions o sentin unes sensacions52. Aquests
51

Tal com destaca P.E. Murphy des de plantejaments propis implícitament del discurs sobre el
desenvolupament sostenible -el model ecològic del desenvolupament turístic- (Murphy, 1983), el
turisme té una base ambiental fonamental. S'entén que, tard o d'hora, la congestió genera efectes
negatius: saturació, superació de la capacitat de càrrega i degradació del medi natural i de la seva
imatge. Segons Gordon i Goodall (1992: 52) on hi ha un cert nivell de monopoli en l'equipament
residencial, en la propietat de la terra o en els accessos, es pot esperar que aquests efectes siguin lleus,
ja sigui perquè existeix alguna forma de preu-ombra que recull els efectes ambientals a llarg termini o
ja sigui per l'existència de restriccions d'escala, tipus o intensitat del desenvolupament turístic.

52

Tot i que habitualment només es pensa en modalitats costoses i d'efectes territorials impactants a
l'hora de promoure nous productes recreatius i turístics -especialment golfs i ports esportius- les
modalitats possibles són moltes més. Per exemple, tal com indica Esteve (1991), a la Costa del Sol,
per exemple encara és inexistent el museu del sucre que doni significació al fet que és l'únic lloc
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activitats, atraccions o sensacions s'han de posar en el mercat a través de la
creació de productes específics que incloguin, a més a més de continguts,
qüestions relatives a la seva gestió53.

2. L'organització econòmica
destinació turística

dels

espais

de

La dinàmica i evolució d'un espai de destinació turística està fortament
condicionada per (1) els components territorials, econòmics i socials que el
caracteritzen, sinó també (2) pel context econòmic de la regió on es localitza i,
especialment, (3) per les tendències econòmiques i socials generals que afecten
la demanda i l'oferta. Al seu torn, les tendències de la demanda estan afectades
pels canvis polítics i econòmics a nivell mundial i a nivell de cada país emissor i el
desenvolupament de l'oferta és conseqüència de les estratègies i actuacions que
històricament s'han donat en els espais receptors a escala regional i local.
Finalment, tal com ja s'ha apuntat en un apartat anterior, cada espai turístic
concret -és a dir, cada nucli turístic- compta amb una estructura espacial, una
imatge i un simbolisme, una oferta de consum, una estructura poblacional, un
mercat de treball, una estructura empresarial i una dinàmica d'intervenció pública
que, per la seva especificitat, el singularitzen respecte a altres nuclis alternatius.

d'Europa on es cultiva la canya de sucre i que aquesta circumstància explica determinades arquitectures i
restes culturals.
Existeixen diverses raons que compliquen el desenvolupament de nous productes (a partir de Hodgson,
1990): (1) l'existència de productes d'imitació, que acostumen a patir un elevat percentatge de fracàs;
(2) la inexistència d'una bona relació qualitat-preu; (3) la desconsideració de la dimensions física (local
i instal·lacions) i l'humana (relació entre anrilrió i hoste) del nou producte; (4) les interferències entre
els controls i les normatives oficials i les tendències del mercat; (5) la desconsideració de la demanda
en benefici de l'empresa, especialment quan els equipaments són de propietat i control públic; (6) la
creença que els propis coneixements són millors que les tècniques modernes de comercialització; (7) la
influència d'esdeveniments externs al consum turístic.
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2.1. El significat econòmic del turisme en els espais de
destinació turística
Tot i que -tal com s'ha vist en el capítol anterior- la interpretació benigna
de les possibilitats del turisme com a eina per al desenvolupament és habitual
(Figuerola, 1985; Pearce, 1988), el relatiu menysteniment de l'activitat turística en
cercles acadèmics ha dificultat una valoració estricta del seu significat. Així,
mentre que des de determinades posicions, a partir de la dècada dels anys
seixanta,"les referències al turisme s'han convertit en una espècie d'abracadabra
que té la virtud de convèncer als governants de torn que les inversions en
turisme són sempre rendibles per principi, i fins i tot més que rendibles, a causa
de la sinergia que vessen sobre tota l'economia i la societat" (Muñoz de
Escalona, 1992: 35), altres investigadors han posat de manifest ja des dels anys
setanta -quan es comença a plantejar la necessitat d'integrar el turisme en
estratègies de desnvolupament més generals- alguns interrogants en relació al
seu valor econòmic.
Els exemples en un i altre sentit són múltiples. De fet, una interpretació
del turisme com a impulsor incondicional del desenvolupament54 ha estat la línia
de fons que ha acompanyat la dinàmica turística a Espanya. A nivell teòric el
Sistema de Política Turística5^ de José Ignacio de Arillaga (1955) n'és un òptim
exponent fins i tot abans que es materialitzi el propi creixement turístic espanyol.
Més endavant, el discurs polític en relació al turisme durant el franquisme
segueix aquest mateix model56. Encara actualment, en un context molt diferent i
en atenció a unes dinàmiques molt contrastades, quan el Govern de la
Generalitat de Catalunya emet una llei per a regular i promoure la creació de

54

Un dels punts forts del turisme en relació al desenvolupament econòmic és la seva capacitat potencial
de recuperar les inversions -en hotels, restaurants i altres equipaments- en curts períodes de temps,
especialment en relació a altres indústries.

55

En aquesta obra sosté que a través del turisme es pot arribar al desenvolupament gràcies als ingressos
que es poden obtenir per les estances dels estrangers en el propi país. Per a això -continua-, cal
fomentar l'atracció d'estrangers i, en segon lloc, dificultar la sortida dels nacionals.

56

Es poden consultar al respecte les aportacions de Joan Cals en la seva obra, ja clàssica, Turismo y
política turística en España: Una aproximación (1974) i, d'una manera més resumida, el primer capítol
del seu estudi La Costa Brava i el turisme (1982).
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centres recreatius turístics en el seu àmbit territorial57 la justifica dient, en el seu
preàmbul, que "la matèria que es regula constituirà un valuós instrument per a
assolir els objectius exposats i en benefici d'un harmoniós desenvolupament
econòmic, social i territorial de Catalunya".
En contextos socials ben diferents, aquesta interpretació favorable ha
anat tant enllà que fins i tot en el prefaci de la segona edició d'una obra com
Hosts and Guests^*,, la compiladora Valene L. Smith, ha minimitzat, un cop
actualitzades les recerques publicades onze anys abans, l'impacte cultural del
turisme -un dels aspectes més criticats pels detractors del desenvolupament
turístic en societats perifèriques-59, i ha afegit, en relació a la qüestió del
desenvolupament que, al capdavall, el turisme és un important element de
modernització de les societats poc desenvolupades ja que, en darrer terme,
"actua millor en països amb importants sectors de la població reduïts a nivells
docents i tecnològics mínims" que altres indústries que exigeixen una
considerable preparació (Smith, 1992: 12).
Diferentment, també a escala internacional i en referència a societats
perifèriques, el títol del llibre compilat per de Kadt Turisme, ¿passaport al
desenvolupament? és prou expressiu en aquest sentit. Les seves recomanacions
finals, en la línia del que després es postul.larà des de les òptiques del
desenvolupament endogen i del desenvolupament sostenible, també (de Kadt,
1991). Molt més recentment, autors com Vera i Marchena (1990: 59) sostenen
que no coneixen "cap cas mundial en què el turisme per ell mateix s'hagi
constituït com a motor de desenvolupament".
57

Llei 2/1989 de 16 de febrer sobre centres recreatius turístics (DOGC, 1109 de 20.2.1989).

58

Primera edició de 1977 i segona edició, en anglès, de 1989. La traducció espanyola de la segona edició
és de 1992.

59

Afirma que, encara que cada cas és diferent "la investigació que s'ha fet durant aquesta dècada indica en
termes generals que el turisme no constitueix un element important en els processos de canvi cultural
que es donen en la major paït de les societats amb les que entra en contacte". Per a aquesta
antropòloga, "davant de les penetrants exigències de modernització de las poblacions indígenes, davant
del seu afany de materialisme i de dispositius mecànics que contribueixin a fer més còmoda i fàcil la
vida, la indústria turística, amb gran demanda de mà d'obra, ha servit cada vegada més com a vehicle
econòmicament viable i socialment permissible de treball assalariat" (Smith, 1992: 12). Es clar que,
en oposició sempre hi ha qui opina, d'una manera encara més contundent, que "concloure que el
turisme no provoca a les societats d'acollida res de més original que allò que comporta el capitalisme a
través de l'expansió del mercat mundial" és, com a mínim "temerari i prematur" (Michaud, 1993).
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Fent referència a un context més proper Torres Bernier (1992) ha indicat
que les experiències de múltiples regions i zones receptores de turisme han
demostrat que la capacitat de l'activitat turística per a induir processos de
desenvolupament econòmic s'ha basat, en moltes ocasions, en unes aptituds que
són, fonamentalment, (1) la seva abundant ma d'obra -predominantment d'origen
rural- que, tot i estar poc formada, s'adapta ràpidament als nous llocs de treball
en el sector; (2) la pràctica inexistència de barreres tecnològiques per a la
implantació de formes turístiques convencionals; (3) el baix nivell salarial i, en
conseqüència, de preus. Aquestes regions han presentat altres condicions com
són l'existència d'unes condicions naturals adients per al desenvolupament turísc
i una bona localització i accessibilitat respecte a les regions i països d'origen de
la demanda potencial.
Per tant, tot i la important associació entre turisme i desenvolupament a
diferents escales -com ho demostra, per exemple, la pròpia experiència
espanyola-, ateses les característiques d'aquest desenvolupament, es podria
considerar convenient recordar cinc punts:
(1) que la dinàmica econòmica i territorial de cada indret -a l'escala que es
consideri pertinent- depèn directament o indirectament de la repercusió
que hi té l'acumulació de capital a escala mundial (Santos, 1990: 225);
(2) que la promoció i el desenvolupament d'activitats turístiques, -com
qualsevol altra activitat- ocasiona unes noves dinàmiques que poden
condicionar de manera important les economies i les relacions socials
dels grups que en resulten afectats;
(3) que el turisme necessita d'importants inversions públiques -aeroports,
carreteres, rehabilitació del paisatge- per a la seva consolidació
efectiva60;

60

Transports, sanejament, subministre d'aigua, carreteres, platges, telecomunicacions, sanejament, etc.
són alguns dels elements que s'han de dimensionar a l'afluència turística. Segons Marchena, l'any 1989
els costos públics d'infrastructura i de serveis generals per plaça turística era de prop d'un milió cfe
pessetes (Marchena, 1989: 292).

89

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
DIFERENCIACIÓ I REESTRUCTURACIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC. PROCESSOS I TENDÈNCIES AL LITORAL DE
TARRAGONA La inserció espacial del turisme
Salvador Antón Clavé
ISBN:978-84-691-1887-0/DL: T-347-2008

(4) que bona part de l'ocupació creada pel turisme és molt poc
qualificada61 (Clavera, 1990);
(5) que, a causa del caràcter polaritzat del seu desenvolupament, el turisme
ha ocasionat massius efectes externs negatius de caràcter cultural62 i
ambiental63.

En un sentit complementari, qüestions com el caràcter multisectorial de
l'estructura productiva de la regió on es realitza el desenvolupament turístic o la
capacitat per a finançar internament el sector, és a dir, per a evitar al màxim les
fugues de l'economia, són fonamentals a l'hora d'avaluar el paper del turisme en
el desenvolupament regional. En conclusió, tal com indiquen Williams i Shaw
(1991: 29) l'aportació del turisme al desenvolupament pot considerar-se positiva
o negativa en funció dels criteris d'avaluació (per exemple, creixement versus
equitat i participació), de les característiques de la indústria turística i de
l'estructura de l'economia local64.
La qüestió es encara més complexa si no es considera només la capacitat
del turisme per a impulsar el desenvolupament sinó de sostenir-lo i actuar com a
veritable catalitzador de l'economia regional i local. De fet, aquesta és la qüestió
de fons que es planteja a l'hora d'abordar la necessitat de reestructurar
determinades localitats turístiques espanyoles a finals de la dècada dels vuitanta
davant de la pèrdua de competitivitat de l'activitat turística a Espanya o del
rebuig de determinats segments de demanda per formes massificades i poc
qualificades de producte turístic.

61

L'any 1977 J. Bugnicourt va anomenar els efectes laborals produïts pel turisme amb l'expressiu nom
descola de servents (citat a Crick, 1992: 356).

62

Tal com sosté V. Smith "la façana de la homogeneització cultural apareix en el carrer major de gairebé
tots els llogarrets (inclosos, naturalment, els llogarrets kuna i esquimals i els de Tana Toraja i Bali)."
Árabe, també és cert que, tal com li va apuntar un guia de Tana Toraja el turisme no és important,
"perquè ja veiem el món a diari per la televisió" (1989: 28)

63

En el cas espanyol, per exemple, bona paí't de la línia de costa ha estat degradada per causa de
l'excessiva i incontrolada urbanització turística.

64

Les connexions interesctorials del turisme poden ser febles en regions poc desenvolupades. En concret,
el turisme pot generar, a escala regional, enclaus localitzats d'activitat que no afectin la resta
d'activitats que es desenvolupen al seu voltant reproduint d'aquesta manera l'estructura dual dï
l'economia colonial.
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Tal com apunta F. Navinés (1994) en aquest sentit, tot i les
característiques comunes dels sistemes productius de les localitats turístiques
amb els sistemes productius locals estudiats en l'àmbit de la indústria, en les
localitats turístiques són inexistents dos elements clau (1) les relacions de
cooperació entre empreses i (2) l'especialització en el mercat a través de sistemes
propis. Més enllà d'aquests dos elements, qüestions com la tradició empresarial d'escàs arrelament- i -en determinats casos- la pròpia vocació empresarial dels
agents -que sovint no és turística- provoquen també dificultats en la introducció
d'instruments de política turística que entronquin directament amb els
ensenyaments que la política industrial ha obtingut de l'anàlisi de la indústria a
partir de conceptes vinculats a la noció de desenvolupament territorial65 i, en
particular, a l'enfocament del districte industrial66. La hipòtesi d'absència d'una
veritable xarxa productiva en els espais de destinació turística que cobreixi bona
part del procés productiu, allunya el model districtualista o de sistema de
producció local turístic del seu anàleg industrial. En tot cas, caldrà estudiar-ne
les seves singularitats i les seves pròpies claus d'èxit67.
Habitualment, en termes de producció, les vies utilitzades per a sostenir el
desenvolupament basat en el turisme -millorar l'entorn turístic existent, innovar

65

Aquestes el cas del Plan Marco de Competitividaddel Turismo Español.

66

La base d'aquesta aproximació es fonamenta en pocs elements: (1) concentració densa de petites
empreses en el territori; (2) funcionament a través de xarxes productives d'empreses; (3) cultura de la
competència; (4) elevada cohesió social; (5) capacitat d'adaptació als canvis de la demanda a causa d'una
elevada informació i d'alts nivells de cooperació; i (6) especialització en el mercat -internacional- amb
canals de comercialització propis.

67

Tanmateix, sí que es cert que les experiències de redesenvolupament d'espais turístics difícilment s'han
produït sense un procés de reordenació estratègica definit. Aquest fet -que deriva en la necessitat
d'arribar a acords enü'e agents privats i agents públics- acosta la capacitat de desenvolupament d'espais
de destinació turística a les estratègies seguides des del punt de vista del desenvolupament territorial.
De fet, el grau de complexitat de l'estructura consolidada dificulta, sens dubte, el processos db
reorientació. A més a més, els costos socials i econòmics de la inexistència de propostes específiques
de rehabilitació compliquen substancialment qualsevol ajust. D'aquí que sigui important traçar,
malgrat els problemes derivats de la pròpia naturalesa del sector públic i de la fragmentació de la
indústria turística, estratègies de desenvolupament i marketing que, amb la participació d'ambdós
sectors, permetin precisar les accions a promoure. Un problema complementari és l'existència ds
diferents nivells d'administració que poden no coincidir en quant als seus objectius i prioritats. En
determinats casos, les autoritats locals, malgrat la seva petita dimensió, són els principals agents amb
capacitat de movilitzar i facilitar inversions en noves infraestructures i instal·lacions (Buck et al,
1989).
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producte i diversificar la base turística68- impliquen processos de reorganizado
del mercat de treball, increment de la intensitat de capital a les empreses,
innovació productiva o, en cas de trencament, declivi terminal. A més a més,
poden comportar des del desenvolupament d'una base econòmica diferent o més
diversificada fins a la realització d'un esforç inversor concertat que permeti
substituir el producte existent per un producte nou, més competitiu i adaptat als
canvis esdevinguts en el mercat (Williams & Shaw, 1992; Goodall, 1992).
En definitiva, sense considerar el turisme com una activitat moderna de
serveis, sense contextualitzar-la en el marc de la terciarització de l'economia i
sense inserir-la en un marc territorial específic, difícilment es pot inteipretar el seu
paper com a instrument per al desenvolupament. En aquest sentit, és possible
traslladar al turisme, la consideració que fa G.P. Sweeney quan afirma que el
desenvolupament, de produir-se, és, bàsicament, resultat del potencial
empresarial d'una regió, de la seva capacitat d'innovació (per exemple, creació
d'un nou producte a partir del desenvolupament tecnològic; creació d'un nou
mercat; combinació de disseny amb capacitat tecnològica) i, finalment, del seu
potencial sinergètic (la capacitat de donar i rebre informació a baixos costos)69.
Aquests elements, el primer i l'últim dels quals són, fonamentalment, sociològics,
es poden incentivar a través d'instruments de política local i regional (veure, per
exemple, en relació a aquesta qüestió, Capellin, 1988 o Wadley, 1988). D'altra
banda, són elements que tenen molt a veure amb l'estructura productiva dels
espais de destinació turística.

68

Tanmateix, l'existència de múltiples petits negocis complica la capacitat de resposta de determinats
espais de destinació turística als canvis de la demanda i dificulta la seva capacitat d'adaptació a la
política turística.

69

Torres Bernier sosté que la introducció de tecnologia en l'àmbit del turisme s'ha de fer des de diferents
perspectives: (1) informació telemática sobre el producte turístic i sobre la seva organització; (2)
gestió empresarial; (3) producció del servei (construcció i renovació de la planta; creació d'espais
polivalents d'oferta complementària; pràctica de la restauració; (4) creació de productes específics
notables; (5) millora dels sistemes de transport; i (6) millora i modernització d'infrastructures
(especialment abastiment i depuració d'aigües i gestió de residus) (citat a Vera & Marchena, 1990: 66).
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2.2. El sistema productiu dels espais de destinació turística
A partir de la constatació que el sistema productiu turístic és resultat de la
interacció entre tots els elements que intervenen en la producció d'una
experiència turística70 i que no tots ells es localitzen en el mateix territori turístic,
es fàcil introduir el concepte de sistema productiu dels espais de destinació
turística i de destacar com a element central per a la seva interpretació la qüestió
de la localització de cadascun dels factors que hi intervenen. Així, per exemple,
centrant el problema en els dos factors clàssics, el capital i el treball, mentre que
resulta notòria la mobilitat i la poca necessitat de fixació espacial del factor
treball -a menys que la seva qualificació sigui determinant per a l'elaboració
d'unes tasques específiques-, la relació de les empreses amb l'espai de recepció
turística és més heterogènia. En efecte, les dinàmiques de localització de les
empreses poden variar segons (1) la seva activitat, (2) el paper que adoptin en la
dinàmica de producció71 (3) la seva dimensió i (4) les seves característiques
d'organització i funcionament. Així, per exemple, mentre que el grau de fixació
espacial de les petites empreses amb capital local que actuen a l'interior de l'espai
turístic és elevat, la versatilitat de localització dels grans capitals i, especialment,
de les empreses que, sigui quina sigui la seva dimensió, únicament aporten inputs
o demanda a aquest espai però actuen fora d'ell (per exemple, els touroperadors
o els proveïdors de productes), es molt gran. Es clar, a més a més, que totes
aquestes qüestions estan subjectes a les característiques de l'espai de destinació
turística i al seu nivell de complexitat en relació a la seva pròpia evolució
temporal72.
70

Inclou, per tant, des dels agents econòmics que realitzen, en el propi espai emissor de la demanda, les
activitats necessàries per a comercialitzar i vendre els viatges i els productes turístics, fins a les
institucions que regulen, ja sigui en els propis espais emissors però també en els espais receptors, les
pràctiques i les externalitats associades al procés de producció.

71

Tal com afirma J. Urry (1990: 67) bona paït de la producció de serveis implica una estreta proximitat
espacial entre productors i consumidors.

72

Tal com afirma Britton (1991: 459-460), per a entendre adequadament el sistema de producció dels
espais turístics, cal estar familiaritzat amb els processos bàsics implicats en (1) les relacions entre
capital i treball; (2) les estratègies competitives de les empreses; (3) els preus i les barreres d'entrada en
els diversos sectors i subsectors productius; (4) les estratègies de concentració i centralització, ds
diferenciació de producte i les nocions d'economies d'oportunitat i d'escala; (5) els costos de transacció
(internalització o extemalització de la producció); i (6) els mercats de treball. Aquestes qüestions es
poden abordar a través de l'estudi de la dinàmica de les empreses i de les característiques del mercat ds
treball dels espais turístics.
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Segons F. Vera (1993: 21-23), per a informar sobre un cas, a la costa
mediterrània espanyola la implantació territorial del turisme s'ha realitzat en tres
fases que es poden caracteritzar, en relació a qüestions paral·leles a les que aquí
es plantegen, de la següent manera:
(1) Primera f ase: el turisme imposa i condiciona canvis en l'organització
l'espai a escala municipal o inferior; però, assolit un llindar o grau
consolidació, entren en escena els espais complementaris i
funcionalitzen les àrees que passen a ser perifèries de l'espai
destinació turística.

de
de
es
de

(2) Segona fase: l'espai de destinació turística es consolida i expandeix i
entren en joc els municipis situats més a l'interior on l'agricultura està en
crisi i el turisme és l'alternativa per a jornalers i petits propietaris. S'inicia
el procés de moviments pendulars de treballadors cap a la costa i
s'estructura un primer sistema d'àrees complementàries o perifèriques.
(3) Tercera fase: -que a Espanya correspon al decenni dels anys vuitantaes produeix la vertebrado d'espais complementaris a diferents nivells:
mercat de treball, mercat de consum, assignació de recursos com l'aigua i
reserva de sòl per a turismes específics que no poden prescindir de la
costa, però s'allunyen d'ella.

2.2.1. La fragmentació productiva
Malgrat la literatura dedicada a l'anàlisi dels efectes econòmics del
turisme, de les característiques de l'oferta i de la demanda turística i de la seva
implantació territorial, s'ha parat molt poca atenció, tal com afirmen Shaw i
Williams (1994: 120), a estudiar l'organització, les estratègies productives i les
relacions entre les empreses -moltes d'elles de dimensions petites i mitjaneslocalitzades en els espais turístics73 més enllà de l'estimació comptable de les
A nivell català, una de les poques recerques sobre aquest tema és la que realitza J. Cals en la seva tesi
doctoral quan analitza l'hoteleria tradicional de la Costa Brava (veure Cals, 1982).
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relacions intersectorials que es poden fer a través de les taules input-output
(veure, per exemple, Pedreño, 1987 o, des d'un plantejament teòric, Figuerola,
1985)74. Aquesta tendència és ben diferent de la que hi ha hagut en relació a
altres activitats productives, especialment les manufactures, on l'interès per
l'estudi de l'organització de les empreses -especialment les empreses petites i
mitjanes localitzades en entorns productius especialitzats- de les relacions que
generen i dels seus efectes espacials ha rebut, juntament amb qüestions com el
paper del canvi tecnològic en la transformació dels espais regionals i, des d'una
perspectiva marxista, l'anàlisi dels processos laborals, una atenció creixent
(Schoenberger, 1989).
En concret, més enllà de la tradicional preocupació per l'estudi de les
estructures organitzatives i espacials de les grans empreses, la persistència de les
petites i mitjanes empreses i la creixent apreciació de les complexes relacions que
estableixen al seu entorn ha conduït a un cert nombre d'investigadors a estudiar
els seus efectes sobre l'estructura organitzativa dels sistemes productius on
s'inserten i, en especial, les característiques dels processos d'integració o
desintegració productiva que s'hi poden detectar (Scott, 1985). En relació al
turisme, una proposta en aquesta línia hauria de tenir en compte tres
característiques fonamentals dels sistemes productius basats en el turisme:
(1) La seva producció es basa en l'aprofitament privat de recursos públics
externs (físics i urbans) i en la provisió de serveis amb un elevat
component d'intangibilitat.
(2) La seva producció implica la concurrència d'activitats productives
complementàries que només parcialment es localitzen en els propis
espais turístics de recepció.
(3) La seva producció és especialment sensible als canvis econòmics de les
societats emissores i a les estratègies productives dels agents en els
espais receptors.

Les úniques aportacions en aquest sentit són les anàlisis de les implicacions dels capitals
transnacionals sobre determinades economies locals, especialment en països poc desenvolupats i
sovint interpretades en la línia de les relacions centre-perifèria.
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Es tracta, d'altra banda, de sistemes amb un procés productiu altament
fragmentat75 i escassament coordinat tant a nivell intrasectorial com
intersectorial (Biïtton, 1991: 457)76. Tant és així que, més que cooperar,
cadascun dels agents -amb unes estratègies, una organització i una previsió de
resultats específics i per tant, no necessàriament complementàries amb les dels
altres agents- sol tendir a exercir pressió sobre els altres per tal de controlar de
manera favorable als seus interessos les transaccions i acords que estableix per a
oferir el producte final77. Aquest problema ha estat estudiat, per exemple, en
relació a la indústria del viatge78. Es així que s'ha posat de manifest la pressió
que fan els touroperadors -externs al propi espai de recepció turística- sobre les
empreses d'allotjament i de recreació (Britton, 1991: 457) i els efectes que els
processos d'integració vertical de les indústries del transport i del viatge poden
tenir sobre les estructures dominades per empreses de petita dimensió que solen
ser els espais turístics localitzats (Bote & Sinclair, 1991). Tanmateix, estratègies
en aquesta línia són comunes també en relació a altres activitats i sectors
vinculats a la producció de béns i serveis turístics.
Malgrat això, més que posar de relleu el conjunt d'activitats que són
necessàries per a ofertar un producte turístic, és a dir, les fileres d'activitat que
condueixen a la producció d'un bé o servei, les estratègies que s'implementen
per a organitzar-les i la localització de les empreses que hi participen, sovint les
anàlisis i els estudis s'han preocupat de caracteritzar els components turístics del
sistema (per exemple la classificació dels components de la indústria turística que
proposa Sessa, 1983), el caràcter comercial (per exemple hotels o càmpings),
semicomercial (per exemple albergs) o no comercial (per exemple residències
75

Vegi's, per exemple, els components que inclou la Classificació Internacional Uniforme de les
Activitats Turístiques (CIUAT) preparat per l'O.M.T. (Huesear, 1993).

76

En tant que sistemes, inclouen, en primera instància, les empreses que es dediquen a la producció ds
béns tangibles i a la prestació de serveis intangibles en contacte directe amb els turistes i, en segon
lloc, les altres empreses proveïdores d'inputs i les empreses proveïdores de serveis -empreses que des de
determinats plantejaments s'han denominat empreses de serveis turístics al quadrat, és a dir, empreses
de suport (Bordas, 1993: 28)-.

77

Dit d'una altra manera, els resultats comptables de cada un dels agents que intervenen en el procés
estan, de fet, enormement condicionats per la pròpia dinàmica de funcionament del sistema.

78

Les vies que utilitzen són diverses: contractes a llarg o curt termini, internalització de funcions
crítiques a través de formes d'integració vertical o horitzontal, creació de xarxes a través de llicències,
comissions, franquícies, compatibilitats i suport tècnic, etc.
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secundàries o habitatges d'intercanvi) de les fornies d'allotjament turístic
(Goodall, 1989) o la proporció del producte d'una determinada activitat que és
conseqüència del turisme. Semblantment -malgrat que la majoria d'activitats
vinculades al turisme estan formades per petites i mitjanes empreses-, són pocs
els estudis sobre creació d'empreses i sobre nivells de formació empresarial79. En
concret, per exemple, alguns pocs avenços realitzats en aquesta línia d'anàlisi
deriven, a escala internacional, del desenvolupament d'un projecte de recerca, el
Cornish Tourism Project (Shaw, Williams & Greenwood, 1987a), per part del
Tourism Research Group de la Universitat d'Exeter amb l'objectiu d'estudiar el
paper del turisme en l'economia de Cornualla80.
Es pot concebre, per tant, el sistema productiu dels espais de destinació
turística com una màquina econòmica formada per components heterogenis -que
es poden o no localitzar en el propi nucli turístic i que poden estar en relació
directa o no amb la demanda turística- que està condicionada per múltiples
processos a diferent escala, és dir, que està directament articulada a les
dinàmiques del sistema productiu internacional, i que pot adoptar formes
organitzatives diverses en funció de les estratègies de competència que tinguin
les seves empreses. Es a dir, les seves característiques i dimensions concretes
venen donades pel paper que hi juguen els principals agents que hi intervenen,
79

De fet, en termes socials, es pot plantejar la hipòtesi que el paper dels empresaris i, especialment, dels
petits empresaris, es més rellevant en els nuclis turístics que en altres tipus de ciutats.

^® L'estudi -que a més d'abordar les característiques de les empreses turístiques de la regió, s'interessa
també per la configuració del seu mercat de treball (veure un resum del projecte a Shaw, Williams &
Greenwood, 1987b)-revela importants conclusions sobre les característiques, estratègies i motivacions
dels empresaris turístics de la zona (Williams, Shaw & Greenwood, 1989: 1651). Els resultats
obtinguts han aportat algunes evidències empíriques en relació als nivells d'experiència i competència
dels empresaris, a la motivació que els ha conduït a establir un negoci turístic i a les fonts de capital
utilitzades per a finançar la inversió necessària (Shaw & Williams, 1990). Alguns dels resultats
obtinguts són (1) la dominancia de petits negocis (70% del total) en tots els sectors (comerç,
manufactures, allotjament, restauració)- qüestió que també ha estat posada de manifest per J. Urry
(1990: 52-53)-; (2) la irrellevància de les barreres d'entrada en el sector; (3) la importància dels exocupats en altres sectors entre els actuals empresaris (55%), (4) el fet.de no haver necessitat préstecs
per a establir l'empresa (51% dels casos) i (5) la diversificació dels orígens dels empresaris (només un
45% són originaris de la pròpia regió) amb un important percentatge d'empresaris provinents de les
àrees centrals d'Anglaterra (South East i Midlands). Dues importants conclusions complementàries que
es deriven de l'anàlisi són: (1) la incapacitat o poca voluntat de resposta de moltes empreses a les
iniciatives de política turística; i (2) el fet que moltes empreses operen per sota dels nivells òptims &
benefici. Entre altres qüestions posa també de manifest que el desenvolupament de negocis turístics per
part dels petits empresaris és tant una forma de producció com una forma de consum. Consum ds
condicions de vida i d'estil de vida.
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per l'abast de les operacions que aquests agents realitzen privadament i per la
incidència de les seves aliances amb el sector públic -o per la seva capacitat de
pressionar-lo81-. Es clar que, en funció del nivell de participació de la població
local en el procés de producció i, especialment, en base a la implicació, en
funcions diferents, de la majoria de la població local en les diverses activitats
necessàries per a la provisió d'un producte turístic, els resultats econòmics i
territorials d'un sistema productiu d'aquest tipus poden ser substancialment
diferents82.

2.2.2. La singularitat laboral
Bona part de les pràctiques turístiques impliquen el consum d'intangibles
que són proporcionats, en una part important, pel mercat de treball83. Dit d'una
altra manera, una part significativa dels treballadors dels espais turístics són, de
manera simultània a la seva condició de proveïdors de serveis, una part del
producte que s'ofereix a la demanda84. Aquesta constatació hauria de dur a
considerar el factor treball com un element fonamental en la prestació de serveis
turístics. Tanmateix, en base a la seves estratègies relatives al mercat de treball,
8

^ En aquest sentit, per exemple, tal com s'ha demostrat en determinats indrets, el pes, les característiques
i les estratègies dels propietaris del sòl poden tenir una l'unció tant o més decisiva que els propis
agents turístics. De l'et, la base econòmica de la majora part dels espais turístics és tant el turisme
com, especialment, la construcció i promoció immobiliàries.

82

Tant és així que, tot i que a priori es pot hipotetitzar sobre la seva excepcionalitat, si hi ha casos en
què hi ha capacitat per a definir estratègies precises de caràcter econòmic a nivell local d'una manera
concertada entre els diferents agents, el concepte de sistema productiu de l'espai turístic podria acostarse -tot i salvant les necessàries diferències que s'hi estableixen però admetent la seva acepció bàsica en
tant que districte industriós- amb la noció de disüicte industrial, una noció productiva de caràcter
territorial basada en un concepte tant poc precís com és el de l'atmosfera productiva, la paraula clau ds
la concepció marshalliana del concepte. Es clar però, que de totes maneres s'hauria de tenir en compte
que, com diuen Amin i Robins (1990) en un article crític a la pròpia noció de districte industrial, "a
finals del segle XX, l'economia local no pot ser concebuda d'altra manera que com una part de la xarxa
econòmica global".

83

El comportament del cambrer, del personal de serveis o dels guies és important per a la satisfacció ds
les expectatives dels turistes (veure Urry, 1990: 68).

84

Urry distingeix entre dues classes d'ocupats, els que tenen un contacte mínim amb la demanda i els que
tenen un contacte elevat, és a dir, que produeixen en interacció amb la demanda (Urry, 1990: 68).
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una part rellevant de les empreses directament vinculades al turisme i
localitzades en els espais litorals sembla subvalorar la importància d'aquests
elements. No s'entén d'altra manera si es considera que bona part dels serveis
que es realitzen en contacte amb els turistes són realitzats realment per
treballadors de relatiu baix nivell que estan relativament mal pagats i que tenen
una escassa implicació amb l'empresa
Una consideració fonamental que pot explicar, inicialment, aquesta
contradicció, deriva del fet que, malgrat alguns canvis tecnològics recents, les
activitats turístiques tenen menor capacitat de de substituir treball per capital
que altres activitats econòmiques. Per aquest motiu, les estratègies empresarials
tendents a reduir costos laborals no es realitzen, en aquelles activitats
directament vinculades a la prestació de serveis turístics, a través de la reducció
del treball sinó a través de la minimització dels costos que genera el treball. Es
per aquest motiu que el mercat de treball turístic real es pot caracteritzar per les
següents singularitats:
(1) Inestabilitat: derivada de la petita dimensió de la majoria de les empreses
turístiques i de les fluctuacions de les necessitats laborals de les
empreses localitzades en els espais de destinació turística85.
(2) Estacionalitat: vinculada a les variacions de la demanda. Tal com
destaca l'estudi del Tourism Group Research (Shaw, Williams &
Greenwood, 1987a; veure també Shaw & Williams, 1988 i, a una escala
més àmplia, Williams & Shaw, 1988), la natura temporal del turisme té
importants implicacions en l'ocupació del sector.
(3) Feminització: ocasionada a la transposició laboral del paper subordinat
de la dona en l'esfera privada a la societat en general i a l'economia
productiva en particular86.

85

Tot i la dificultat de ser estudiada, la informalitat en els processos de captació de capacitat laboral, és
també una característica fonamental dels mercats de treball dels espais de destinació turística.

86

Els empresaris tendeixen a aprofitar del caràcter femení -segons una concepció tradicional de la divisió
del treball en el sí de la família- de bona paït de les tasques que són necessàries de realitzar en un espai
turístic per a incrementar la contractació precària de mà d'obra femenina.
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(4) Concentració: provocada per la necessitat de localitzar el treball en els
nuclis on s'aplega la demanda. Ocasiona processos de polarització
espacial i dinàmiques migratòries específiques en funció de la naturalesa
de l'economia regional.

A la base d'aquesta caracterització s'hi troba el caràcter flexible de l'oferta
i de la demanda de treball en els espais turístics. En concret, els ritmes temporals i
els pics de demanda estacionals, diaris, setmanals o erràtics que es donen en
relació a la prestació de serveis turístics -que es cobreixen sovint de manera
informal per part de mà d'obra femenina durant els períodes d'acumulació
d'activitat- i el fet que la construcció, la segona activitat més significativa de
múltiples espais turístics, fluctua en funció de les demandes específiques
ocasionen respostes de flexibilització funcional o numèrica del mercat de treball
(Williams & Shaw, 1992: 9-10)87. Hi incideix també el fet que la major part dels
treball són oferts per múltiples petits empresaris.
Una regulació legal i fiscal favorable, l'escàs paper de les organitzacions
sindicals en els espais turístics i la inexistència d'ocupacions alternatives en el
mercat de treball local (és a dir les pròpies característiques del sistema productiu)
impliquen una acceptació generalitzada d'aquestes formes de treball flexible en
els espais turístics. Atkinson (1984) identifica quatre formes de flexibilitat laboral
(citat a Urry, 1990:78):
(1) flexibilitat numèrica, les empreses varien els seus inputs laborals en
resposta als canvis en la producció (ús de treballadors a temps parcial,
temporals, a curt terme);
(2) fl.exibilitat funcional, que fa referència a la capacitat de destinar els
ocupats a diferents tasques funcionals en relació als canvis en la
càrrega laboral;
(3) distanciament, que implica la substitució de les relacions laborals
internes a l'empresa per relacions comercials via subcontractació;
87

Es aquesta circumstància la que explica, per exemple, que les taxes de desocupació dels espais turístics
siguin elevades, fins i tot superiors -en determinats casos- que en les ciutats en procés cb
desindustrialització.
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(4) flexibilitat salarial, en tant que els empresaris cerquen ocupats que
tenen preparació en diverses qüestions i són flexibles funcionalment.
Tanmateix, malgrat que aquesta caracterització s'ajusta notablement a la
realitat majoritària, no deixa de ser poc explicativa. Una aproximació més precisa,
encara que també contestada (veure Urry, 1990) inclou aquesta estructura en un
marc interpretatiu més ampli de caràcter dual88. Es tracta de la visió
institucionalista que gira en torn a la idea de la divisió del mercat de treball en
dos segments, el primari i el secundari (Piore, 1983). El primari estaria format per
treballs amb alts salaris relatius, bones condicions de treball, possibilitats de
promoció i, sobretot, estabilitat. Per contra, el secundari estaria format per treballs
pitjor pagats, amb poques o nuiles perspectives de millora i, inestabilitat.
Semblantment, el mecanisme d'ajust també és diferent en cada segment. El
segment primari estaria format per mercats interns, és a dir, unitats
administratives dins de la qual el preu i l'assignació de treball es regulen per un
conjunt de regles i procediments institucionalitzats mentre que en el segment
secundari seguirien dominant les tradicionals lleis d'oferta i de demanda (Benítez
& Robles, 1992).
Factors d'oferta i de demanda afavoreixen la segmentació del mercat de
treball. L'existència de grups de població (joves, dones, immigrants) amb
característiques peculiars -tant comuns en el mercat de treball turístic- que
s'adapten a ocupacions amb baixa remuneració, inestabilitat, poques possibilitats
de promoció i deficients condicions de treball és el factor fonamental des de la
perspectiva de l'oferta. Des de la perspectiva de la demanda, el treball estaria
condicionat per dos tipus de factors: un de tecnològic i un de polític. Segons
Piore, l'adopció de tecnologia afavoreix treballs estables amb possibilitats de
promoció mentre que les empreses que utilitzen poc capital i assignen el treball a
tasques més generals afavoreixen, fonamentalment, un mercat inestable de
treball. Per altra banda, les raons polítiques que accentuen el dualisme fan
referència a la capacitat de certs sectors socials per a protegir-se de la
inseguretat i incertesa.

A aquesta aproximació dual, Urry hi objecta una excessiva simplificació, especialment en relació a les
formes de flexibilitat (l'equip de cuina d'un hotel sol mantenir-se sempre en la realització de les
mateixes funcions) i a la diferència efectiva de contingut entre les tasques realitzades pels ocupats.
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Atkinson (1984) reelabora aquests plantejaments i diferencia dos grups
laborals, els centrals o primaris i els perifèrics. Els primers són ocupats a temps
complet de manera permanent, obtenen ingressos elevats per la realització de
tasques i solen ser presenten trets de flexibilitat funcional. Els segons s'agrupen
a l'entorn dels ocupats centrals i estan formats per diferents subgrups. El primer
grup d'ocupats perifèrics està format també per treballadors a temps complet amb
menor seguretat i menor preparació subjectes a fornies de flexibilitat numèrica.
El segon grup d'ocupats perifèrics inclou treballadors a temps parcial,
treballadors temporals, treballadors en pràctiques i treballadors informals. Tots
ells presenten nivells més elevats de flexibilitat numèrica.
Com ja s'ha dit anteriorment, el caràcter estacional de l'activitat turística
facilita la configuració d'un mercat de treball d'aquestes característiques.
L'impacte d'aquesta mena de mercats de treball sobre un nucli o espai turístic
depèn de la magnitud de l'estacionalitat de l'activitat productiva. Pel que fa al
treball temporal, si la diferència és rellevant bona part dels treballadors
estacionals solen ser immigrants. Aleshores, a diferència dels casos en que el
treball és fonamentalment local, la desocupació durant els períodes de baixa
activitat és exportada89. Per la seva banda, el treball a temps parcial és una via
per a respondre a la desigual distribució del treball durant la setmana o el dia.
Poden respondre a processos productius també estacionals o, en determinats
casos, anuals. Solen implicar un complement de renda per a les famílies locals90.
Complementàriament, aquesta aproximació permet centrar l'atenció en la qüestió
dels mercats de treball externs en el cas del turisme i, per tant, portar a escena les
qüestions bàsiques de la divisió sexual del treball i de l'aparició de processos
migratoris específics que, en determinats casos, tenen implicacions ètniques
significatives.

89

Des d'aquesta perspectiva es pot interpretar l'estacionalitat més aviat com una alternativa potencialment
desitjable, tant per les institucions com per les empreses i els treballadors (en aquest darrer nivell veure
Shaw & Williams, 1988) que com un problema.

90

Malgrat el seu caràcter perifèric, els llocs de treball turístics contribueixen de manera efectiva a les
economies familiars i ofereixen la possibilitat d'afavorir processos de mobilitat social a l'alça,
especialment tenint en compte que les barreres d'entrada en el sector són relativament baixes en termes
de capital i de coneixements necessaris per a establir noves empreses.
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Així, especialment en relació als treballs que s'han considerat perifèrics, hi
ha una construcció social i ideològica específica que condueix a la divisió sexual
del treball (veure Walby & Bagguley, 1989). La percepció social que les dones
fan una doble vida -que combina treball pagat amb tasques domèstiquescontribueix a aquesta diferenciació, facilita la seva integració al mercat laboral
en base a ocupacions a temps parcial generalment pagadas amb salaris baixos i
porta a la reproducció de tasques domèstiques en entorns empresarials. Les
dones es constitueixen, en els espais turístics, com una reserva de treball.
Semblantment, la concentració de l'activitat en determinades àrees i la
seva polarització temporal condueix, com s'ha dit a l'aparició d'estratègies
migratòries. Malgrat que els estudis en relació a aquest tema són escassos, la
seva importància és fonamental. En aquest sentit Shaw i Williams (1994: 151)
han diferenciat quatre tipus de migrants: els commuters diaris, és a dir, els
residents en localitats veïnes als centres turístics que es desplacen diàriament a
treballar-hi; els migrants estacionals -com els jornalers agraris andalusos o
castellans que fan la temporada turística d'estiu als centres de costa (veure, per
exemple, l'interessant article d'Alison Lever sobre Lloret de Mar (1987))-; els
immigrants permanents que s'han traslladat a residir definitivament al lloc de
treball i que sovint resideixen en zones d'habitatge específiques (com per
exemple succeix a Calvià) i els migrants internacionals que s'ocupen de
determinades tasques laborals (com és el cas dels asiàtics a països com Xipre91 o
dels europeus que ocupen càrrecs dirigents en determinades empreses
mallorquines92). Els efectes econòmics i culturals de cadascun d'ells sobre el
propi espai turístic i, més important encara, sobre els espais d'origen, són
diferents.

91

Comunicació personal de l'arquitecte xipriota Ermis Klokkaris.

92

Comunicació personal del geògraf mallorquí Miquel Seguí.
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Hipòtesis i metodologia

La diversitat i la complexitat de les relacions que el turisme estableix
sobre l'espai ha ocasionat la constitució d'una disciplina que, per la varietat de
les seves pretensions, ha generat, ja a pocs anys de la seva aparició, una gran
diversitat d'enfocaments. Tant és així que L.S. Mitchell i P .E. Murphy (1991)
indiquen que, malgrat la seva jove trajectòria -poc més antiga que el segle-, la
Geografia del Turisme és una disciplina de propostes múltiples, diferenciades
però no necessàriament oposades (veure'n algunes formulacions específiques a
Britton, 1979; Mitchell, 1979; Pearce, 1979; Mieczkowski, 1981; Barbaza, 1983;
Smith, 1983; Cazes, 1987; Mansfeld, 1990). D'una manera comprensiva, les
diferents propostes desenvolupades permeten caracteritzar la Geografia del
Turisme com una disciplina preocupada principalment per:
(1) la descripció i explicació dels fluxes turístics;
(2) l'estudi a microescala d'estructures espacials;
(3) l'anàlisi d'equipaments, usos del sòl i processos d'urbanització;
(4) l'avaluació dels impactes econòmics, socials, culturals i ambientals de
l'activitat turística;
(5) l'estudi de les característiques de la recreació i el lleure en èpoques
històriques;
(6) l'anàlisi del paper del turisme en el desenvolupament local i regional;
(7) l'estudi de les implicacions espacials de les noves modalitats turístiques;
(8) l'avaluació de les implicacions de totes aquestes qüestions en la
planificació territorial.
A més de la diversitat, és general la convicció que en bona part d'aquests
camps l'anàlisi geogràfica del turisme s'ha caracteritzat per una forta voluntat
descriptiva que ha estat molt útil des del punt de vista de la realització de
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diagnòstics però que ha menystingut relativament l'anàlisi i teorització del
fenomen1. Aquesta absència de plantejaments generals, és, de fet, la segona
característica de la disciplina2. Superar aquesta limitació implica plantejar
interpretacions àmplies3 sobre el paper del turisme en els processos d'acumulació
capitalista, sobre la seva dinàmica econòmica i territorial i sobre la seva capacitat
per a crear, transformar i dotar de significat determinats llocs4. Implica, en
definitiva, esbrinar com es crea, es transforma i s'interpreta l'espai turístic a través
de la pròpia pràctica turística; com les imatges i representacions de l'espai són
incorporades en el procés d'acumulació; i com les característiques i qualitats de
l'espai són factors clau en la producció i venda d'experiències turístiques5
(Britton, 1991: 475).
Els problemes a plantejar des d'aquesta perspectiva són, per exemple, la
inversió de recursos de capital6 i la seva internacionalització; els processos de
reestructuració sectorial i regional; el creixement dels serveis associats al
creixement turístic; l'organització espacial i la política econòmica de la producció
i del consum; el desenvolupament i redesenvolupament urbà; la transformació de
les economies rurals; els conflictes polítics, els agents productors i la divisió
1

En relació a la Geografia del Turisme espanyola, A.Luis (1988) considera que predomina un paradigma
fisonomista o morfològic, de marcada ascendència regional, que es tradueix en l'intent dominant d'oferir
una explicació genètica dels canvis del paisatge. En la seva configuració hi ha pesat decisivament, a més
a més, la tardana consideració que l'estudi del líeme, la recreació i el turisme ha tingut en els ambients
acadèmics espanyols (Vera Rebollo, 1989: 269).

2

Veure, en aquest sentit, l'article de S. Britton quan reclama -de manera pòstuma- una geografia crítica del
turisme (1991).

3

A l'estil dels avenços que s'han fet en relació a altres branques de producció (veure per exemple Massey,
1984; Storper & Scott, 1986; Amin & Robins, 1990).

4

Seguint J.E. Sánchez, la Geografia del Turisme hauria de contemplar, a més a més, la necessitat
d'estudiar "la participació de l'espai turístic en la transformació i articulació de l'espai regional"
(Sánchez, 1988: 30). De fet, tot i que no han estat plantejats estrictament des d'aquesta perspectiva,
existeixen aportacions significatives en aquest sentit per a determinades zones de destinació turística
española (veure una breu revisió de la producció geogràfica en matèria de turisme a Valenzuela, 1992).

5 Possiblement -i sense entrar en la seva discussió-, la concreció d'un sistema estadístic coherent, global i
objectiu que es construeixi a partir de l'oferta -que es el punt de vista en què es basen la majoria de les
estadístiques econòmiques- com la que es proposa en forma de Classificació Internacional Uniforme de
les Activitats Turístiques (Huesear, 1993: 41-46) pot ajudar a aconseguir aquests objectius.
6

I, particularment, la posició pre-capitalista -per a la reproducció de la força de treball- o capitalista -per a
la consecució de beneficis- dels recursos invertits.
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social de l'espai; els mecanismes de jerarquització territorial; la integració de
l'espai turístic en l'espai global o la creació de nous paisatges.
En base a aquests criteris de caràcter general, es delimiten a continuació,
en primer lloc, els objectius i les hipòtesis de la recerca que es proposa sobre els
processos de diferenciació de l'espai turístic i les tendències de reestructuració
de què ha estat objecte recentment. En segon lloc s'especifiquen algunes
qüestions metodològiques d'interès sobre l'execució efectiva d'aquesta
investigació.
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Capítol 3
Objectius i hipòtesis

Aquesta tesi és una aportació concreta a una parcel.la de coneixement -la
literatura tècnica especialitzada en turisme1- que autors com Muñoz de Escalona
situen en el tercer món popperià (1992: 23). Més concretament, se centra en
l'estudi de les característiques i dels efectes dels processos d'urbanització
generats pel turisme, de la urbanització turística. Tot i que es planteja menys com
una tesi sobre un territori -el litoral de Tarragona- que corn una tesi sobre un
fenomen -els efectes territorials de la urbanització turística-pren com a referència
un espai de destinació turística específic i, en particular, n'analitza, en la línia dels
problemes i perspectives apuntades, algunes qüestions relatives a la seva
organització i reorganització territorial associades al turisme a escales local i
intermèdia.
El concepte d'urbanització turística fa referència al procés pel qual
determinades àrees s'han desenvolupat per a la producció, venda i consum de
béns i serveis amb finalitats recreatives2. Tot i que actualment a Espanya ja hi ha
un important conjunt d'estudis -complets o parcials- que fan referència a aquesta
qüestió3, no deixa de sorprendre l'escassa tradició que existeix en relació a
l'estudi d'aquest fenomen -probablement un dels més rellevants dels darrers
trenta-cinc anys a efectes territorials i econòmics- no només entre els geògrafs
1

Temàtica certament important si es fa cas de les argumentacions de la comunitat d'experts que la
investiga però que no pot abandonar, encara, la seva condició de "cos.a menor", especialment si, des
d'un punt de vista científic, es contemplen les escasses construccions teòriques que fins al moment se li
han dedicat.

2

Aquest concepte es diferencia radicalment del concepte de turisme urbà. Aquest darrer fa referència al
turisme que es desenvolupa en les ciutats convencionals.

3

Veure al respecte les múltiples referències que sobre anàlisi geogràfica d'espais turístics al litoral
espanyol es recullen en la bibliografia.
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del turisme sinó també entre els estudiosos del fenomen urbà4. De fet, tot i que la
bibliografia sobre turisme ja comença a ser important, és de destacar que bona
part d'ella es refereix més a qüestions relacionades amb les característiques del
mercat turístic -oferta i demanda turística-que no pas als processos de formació
d'espai. Més encara actualment, quan, malgrat la importància de la urbanització
turística litoral en tènues físics i econòmics, bona part de les recerques s'orienten
a formes de turisme menys consolidades.

1. Objectius
Tenint en compte les consideracions realitzades, la tesi que es presenta té
la voluntat d'oferir alguns materials i algunes reflexions d'interès per al camp
d'anàlisi que, des de la Geografia del Turisme5 s'ha preocupat per abordar
qüestions relatives a la urbanització turística. Així, a un primer nivell, es poden
destacar tres preguntes que justifiquen, en darrera instància, l'interès, el
contingut i l'abast de la recerca que es presenta. En particular:
(1) quin és el paper de la recreació i el turisme en les societats
desenvolupades;
(2) quins són els efectes espacials de l'organització social i econòmica de la
producció i el consum recreatiu i turístic; i
(3) com es vincula el turisme a altres aspectes més amplis de l'anàlisi
geogràfica.
Operativament, aquestes preguntes s'han traduït en la formulació de dos
objectius d'anàlisi bàsics. D'antuvi, una preocupació metodològica ha establert
4

Una situació similar s'observa també en altres contextos culturals i acadèmics tant allunyants com
l'americà o l'australià.

5

S'han manllevat d'altres ciències socials discursos i plantejaments útils per a la comprensió i
interpretació del fenomen turístic i de la seva implantació sobre l'espai.
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com a primer objectiu la realització d'una anàlisi a escales local i intermèdia com
a il·lustració dels processos i tendències de caràcter general. Aquesta opció -més
aviat vinculada a la manera d'abordar el problema dels efectes de la urbanització
turística que a la pròpia definició del seu contingut- ha influït en el tractament
dels temes i, en especial, ha determinat la necessitat de realitzar diferents
aproximacions tècniques per a abordar un mateix fenomen i comprendre'l en
tota la seva magnitud. D'altra banda -vist en perspectiva-, aquest objectiu
probablement ha restat detall a l'anàlisi a canvi de dotar-la de major significat.
El segon objectiu que ha orientat la tesi té a veure amb el seu contingut.
L'estudi s'ha organitzat amb la finalitat d'obtenir algun resultat significatiu en
relació a la interpretació del paper que els processos turístics han jugat i poden
jugar en l'organització econòmica i el desenvolupament dels espais on es
localitzen. Tal com recull el títol de la tesi, amb aquesta finalitat s'ha enfocat la
recerca cap a la caracterització dels principals elements urbans i econòmics que
singularitzen els espais de destinació turística -diferenciació- i que intervenen en
la seva progressiva transformació en funció de la seva pròpia evolució
productiva -reestructuració-. La materialització d'aquest segon objectiu ha
significat, d'altra banda, projectar les idees que durant la realització de la recerca
s'han gestat sobre la dinàmica territorial del turisme en els seus aspectes urbà i
econòmic i, en particular, sobre les característiques del processos d'organització i
reorganització territorial i econòmica que genera la urbanització turística.
Aquesta voluntat ha implicat, bàsicament, l'ordenació de la informació elaborada
sobre l'espai litoral de Tarragona i, complementàriament, la seva interpretació a la
llum de les múltiples aportacions que tant la geografia com altres disciplines han
desenvolupat en relació a qüestions rellevants o col·laterals relacionades amb el
tema.
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2. Hipòtesis
La recerca que es proposa parteix de tres constatacions elementals que en els seus diferents aspectes- ja han estat plantejades i discutides en els capítols
anteriors. Aquestes tres constatacions són:
(1) Que la creació d'espais específics de consum recreatiu i turístic i la seva
comercialització massiva són un element bàsic de la societat
contemporània.
(2) Que el model de consum turístic -i del seu derivat residencial- dominant
a Europa des de la segona guerra mundial ha ocasionat la creació d'un
tipus de ciutats, que convencionalment se solen anomenar turístiques,
que -malgrat haver estat escassament estudiades i definidesrepresenten una forma singular d'urbanització.
(3) Que les pràctiques turístiques contemporànies -que estan ampliant el
seu contingut a través de la segmentació de productes, l'aparició de
noves modalitats i la indiferenciació del consum turístic del consum
cultural- ocasionen noves formes de creació de ciutat.
En aquest context, l'espai es constitueix, tant des de la perspectiva de
l'oferta com des de la perspectiva de la demanda, com l'element fonamental de les
pràctiques turístiques contemporànies. Des de la perspectiva de l'oferta pel fet
que -tal com ja s'ha dit- el turisme ha convertit l'espai en un mecanisme per a
l'acumulació de capital, per a l'apropiació privada de riquesa, per a l'extracció de
plusvalor del treball i per a la captura de rendes a partir de fenòmens físics i
culturals singulars. Des de la perspectiva de la demanda, pel fet que l'espai és el
marc on es reprodueixen les experiències turístiques que anticipen els
consumidors.
La incorporació de determinats llocs -els espais de destinació turística- en
l'imaginari simbòlic de la societat implica l'aprofitament dels recursos escassos
que s'hi localitzen i la creació de productes adreçats a segments específics de
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mercat. S'ha de tenir present, però, pel que fa al cas espanyol, que les recents
transformacions socials i culturals que han afectat la demanda turística potencial
-i, per tant, una part de les seves pràctiques-estan ocasionant la transformació i el
reposicionament -no exempta de problemes i conflictes6- dels espais destinats de
manera principal a la reproducció d'experiències turístiques7.

2.1. Hipòtesi general
Tal com s'ha vist en els capítols precedents, la configuració d'un espai de
destinació turística està condicionada per les característiques i la capacitat de
consum dels turistes, d'inversió del capital i de treball de la mà d'obra disponible.
Les magnituds concretes i especificitats de cadascun d'aquests elements estan
condicionades per múltiples dinàmiques -sovint externes al propi acte de
consum turístic- que poden anar des de l'escala local a la internacional en funció
de la magnitud del cicle de producció i de les modalitats de consum pròpies de
l'espai de destinació turística.
Per tant, la dinàmica i evolució d'un espai caracteritzat per la recepció de
turistes estan fortament condicionades pels components territorials, econòmics i
socials que el caracteritzen, pel context econòmic de la regió on es localitza i,
especialment, per les tendències econòmiques i socials generals que afecten la
demanda i l'oferta. A partir d'aquesta constatació es pot afirmar, en
conseqüència, que, tot i les diferències que es detecten a nivell local, en termes
generals, els espais turístics representen una forma distintiva d'urbanització que
6

S'ha basat, fonamentalment, en la implementació d'estratègies de renovació de l'oferta basades en
l'adopció d'un enfocament qualitatiu del lleure que es tradueix en la millora de l'espai turístic i en la
recerca de productes recreatius alternatius amb la finalitat de generar turismes especialitzats dins del
propi marc turístic litoral.'A través d'aquestes dues vies s'intenta traduir la noció de qualitat, que ds
forma retòrica s'utilitza sovint per a identificar només productes o modalitats cares, en serveis i
activitats concretes que, sent realistes, es dirigeixen a grans contingents de població.

7

S'han de tenir present, en aquest context, els efectes de factors conjunturals com els que han propiciat
un cicle positiu en matèria de recepció de turistes a Espanya a partir de 1993. Entre aquests factors hi ha
(1) les tendències econòmiques generals a escala europea, (2) la situació política internacional i (3) els
diferencials de rendes, preus i salaris entre els països emissors i Espanya.
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es pot caracteritzar en base a indicadors relatius al caràcter polaritzat de la seva
forma d'assentament sobre 1' espai i al caràcter flexible de la seva dinàmica de
producció. La necessitat que les formes urbanes resultants siguin capaces de
satisfer les expectatives de lleure d'una demanda canviant, obliga a aquests
espais a experimentar ràpids processos de canvi i de reestructuració.
Es d'acord amb aquest raonament que es planteja la hipòtesi general que,
tot i les diferències que hi ha entre els espais estrictament turístics i els espais
que, malgrat ser també objecte d'un ús temporal, han desenvolupat de manera
predominant fornies d'allotjament de caràcter residencial, les característiques
dominants de la implantació i evolució territorial i productiva dels espais turístics
són substancialment diferents de les que presenten altres formes de poblament.
De fet, l'element fonamental que caracteritza la urbanització turística, en les seves
diferents intensitats i modalitats és, segons aquesta hipòtesi general, la seva
singularitat espacial -formal i funcional-. Aquesta singularitat és conseqüència
del fet que -en tant que ciutat- respon a unes necessitats, les de consum, que
són simbòlicament distintives. Aquesta singularitat, d'altra banda, dóna caràcter
propi als processos de reestructuració que, necessàriament -per activa o per
passiva- ha de protagonitzar l'espai turísticper tal de mantenir la seva posició en
el mercat o resituar-s'hi en funció de la seva pròpia evolució.

2.2. Hipòtesis parcials
D'una manera més àmplia, la formulació d'aquesta hipòtesi general
contempla complementàriament, les següents circumstàncies:
(1) que la urbanització turística ha derivat en molts casos, cap a una única
opció econòmica que és la d'extreure rendes urbanes d'un sòl que es
considera no productiu o -si més no-menys productiu;
(2) que la dinàmica dels nuclis turístics en etapes de reestructuració -que ha
tingut en la millora de la qualitat ambiental i en la dotació de nous
productes els seus aspectes fonamentals- s'ha caracteritzat per l'impuls
institucional.
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(3) que la promoció d'activitats turístiques ha condicionat de manera
determinant l'estructura productiva i les relacions econòmiques dels
espais on es desenvolupen;
(4) que l'estructura empresarial i l'atmosfera laboral dels espais de
destinació -caracteritzades per la fragmentació i la segmentació
respectivament- són elements clau per a explicar l'acceleració
productiva i l'orientació sectorial de l'activitat que s'hi desenvolupa.
Es més, a partir de les anàlisis a realitzar per a la comprovació de la
hipòtesi formulada es poden assenyalar com a hipòtesis complementàries a
verificar, les següents:
(l)les tendències d'implantació territorial de les ciutats turístiques en
absència de processos de planificació i gestió efectius són: (a) la
linealitat, (b) la degradació dels espais més sensibles i (b) la dispersió
anàrquica dels processos de producció de sòl;
(2) les carències del model institucional d'organització i control del
creixement urbà durant la fase d'expansió urbano-turística ha fet
degenerar les modalitats originals de la urbanització turística i ha
ocasionat la colonització residencial dels espais inicialment turístics;
(3) només en determinades condicions el turisme és capaç d'impulsar i
sostenir un procés de desenvolupament que impliqui un efectiu
reposicionament de l'espai transformat en el seu entorn regional i, per
tant, actuar com a veritable catalitzador de l'economia regional i local;
(4) l'absència d'una xarxa productiva en els espais de destinació turística
que cobreixi bona part del procés productiu, allunya el model de
producció turística dels models de producció territorial de caràcter
industrial caracteritzats -entre altres coses- per les relacions de
cooperació entre empreses i l'especialització en el mercat a través de
sistemes propis.
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(5) la recent introducció d'instruments de política turística que
entronquen directament amb els ensenyaments que la política industrial
en matèria de localització d'inversions i d'incentivació de la producció
són de difícil implementació en els espais de destinació turística a causa de
les seves pròpies característiques productives.
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Capítol 4
Metodologia

El model territorial i econòmic de bona part del litoral mediterrani
espanyol és objecte d'una ràpida mutació estructural i fisinòmica a partir dels
anys seixanta1. Es en aquest decenni que, en amplis sectors de costa, l'espai
litoral -fonamentalment natural i agrícola- es veu desbordat per la irrupció de
nous usos industrials, residencials i, especialment, turístics2. Aquest model de
canvi es ralentitza a mitjans de la dècada següent i posa de manifest les seves
contradicions i desajustos estructurals a finals dels anys vuitanta (Instituto del
Territorio y Urbanismo, 1987). El litoral de Tarragona no escapa a aquesta
dinàmica de canvi territorial. Es més, a Tarragona, la irrupció d'usos recreatius,
turístics i residencials contrasta amb la localització enclavada de determinades
indústries químiques i energètiques en les proximitats del tram de costa més
valorat des de la perspectiva de l'aprofitament turístic. Aquesta circumstància i,
essencialment, les fluctuacions crítiques i expansives que han hagut de suportar
cadascuna de les noves activitats que s'hi han anat localitzant han generat, en
només trenta-cinc anys, una estructuració de l'espai litoral radicalment diferent a
la prèvia a la dècada dels seixanta i, més important encara, una orientació
productiva que condiciona de manera imperiosa el caràcter de la seva pròpia i
actual capacitat de desenvolupament.
Aquesta tesi pretén aportar alguns elements explicatius d'aquest procés
de canvi i alguns criteris d'interpretació de l'actual estructura territorial del litoral
1

Aquesta mutació no es pot separar del canvi d'orientació que pren la política econòmica espanyola a
partir del Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959 (Fuentes Quintana, 1991).

2

El turisme ha accentuat l'apropiació del litoral per paït de l'home. Tant és així, per exemple, queja l'any
1981 la Carta Europea del Litoral dedica, específicament, els 7 apartats de l'objectiu II.6 a proposar la
necessitat de controlar el turisme com a exigència per a la conciliació de les necessitats db
desenvolupament amb els imperatius de protecció.
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de Tarragona. Es amb aquesta finalitat que s'ha traçat l'estratègia de la recerca i
que s'han triat una sèrie de processos a localitzar, de continguts a estudiar i de
procediments a seguir. Aquest apartat metodològic és una proposta d'explicació
sintètica dels motius que han conduït a la tria realitzada. Més en particular, s'ha
construït amb la intenció de precisar dues qüestions instrumentals relatives a
l'anàlisi empírica que es consideren bàsiques: (1) l'àmbit territorial que s'ha
adoptat com a espai de referència i (2) l'arquitectura de l'estudi, en particular, les
escales de treball utilitzades, el pla de recerca desenvolupat i la presentació dels
resultats. Complementàriament, en els diferents capítols de la recerca es
plantegen de manera més específica, les consideracions metodològiques generals
que afecten l'anàlisi que es realitza en cada apartat.

1. Àmbit territorial de la recerca
L'anàlisi que es realitza en aquesta tesi se circumscriu a l'espai litoral de la
demarcació de Tarragona. La definició de litoral en la que es basa aquesta
delimitació no fa referència "a les parts continentals submergides en el mar o a
aquell tros de terra que és mullat per les ones o l'oscil·lació de les marees"
(Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 1986: 17) -la línia de contacte entre
un element dinàmic com el mai' i un element estàtic com la terra- sinó que,
acotant els temies i tendint a una certa generalització, fa referència a l'espai
geogràfic "que s'identifica pel seu caràcter costaner i on convergeixen
singularitats derivades del sistema ecològic terra-mar" (González Paz, 1982: 98).
Es tracta d'un domini que es caracteritza, en definitiva, per formar una unitat de
paisatge d'amplada variable, que fonamenta la seva singularitat en unes
determinades característiques naturals i que és objecte d'uns determinats
aprofitaments en relació a aquestes característiques3.
De fet, en relació a la definició de litoral es pot distingir, fonamentalment,
entre litoral biològic, litoral topogràfic i litoral administratiu. Des d'un punt de
El litoral és un espai singularment fràgil i vulnerable. Per la gran qualitat de demandes d'ús que el
pressionen, es tracta, en paraules de J.E. Sánchez "d'una zona calenta des del punt de vista de la
competència i conflicte entre agents per a la seva funcionalització" (1985: 108).
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Ambit territorial de la recerca

vista biològic la noció de litoral inclou els espais la flora i fauna dels quals estan
sotmeses i s'adapten a una influència més o menys directa del mar. Des d'un punt
de vista topogràfic o morfològic reconeix com a tal l'espai comprès entre la
ribera del mar i la línia de relleus que l'emmarca. Des d'un punt de vista
administratiu, el litoral està format per unitats polítiques de diferent grandària en
funció de l'escala de treball que s'utilitzi4.
Tenint en compte aquesta apreciació, atesa la condició econòmica del
fenomen a estudiar, el criteri que s'ha utilitzat per a definir de forma operativa
l'espai litoral ha estat l'administratiu. Malgrat que les relacions i dinàmiques
espacials no es poden circumscriure -per la seva pròpia complexitat- a unes
determinades imitats administratives i malgrat que els processos urbans,
econòmics i socials vinculats al turisme depassen en bona mesura els estrictes
limits marcats per l'organització política del territori, s'ha triat la delimitació
administrativa bàsicament per dues qüestions: (1) per què, malgrat la seva
parcialitat, pot permetre disposar de la informació necessària per a abordar
determinades qüestions5 i (2) per què no es pot oblidar que la pròpia divisió
política de l'espai, especialment a nivell municipal, imposa condicionants als
processos de desenvolupament i, per tant, afecta les formes i continguts que es
generen en els espais locals i regionals.
El litoral administratiu està format pel territori de les administracions que
limiten amb el domini públic de la zona marítimo-terrestre. La delimitació
administrativa del litoral no està exempta, malgrat la seva general acceptació des
del punt de vista operatiu -a ella es refereixen, generalment, la major paït dels
indicadors estadístics disponibles al nivell territorial més desagregat- de
discussió. Els elements de debat venen donats per la seva artificilitat i per la seva
inadequació funcional. Per sota de la provincial, poden diferenciar-se com a
mínim dues altres divisions administratives del litoral, la comarcal i la municipal.

4

Veure, en la línia d'aquesta diferenciació, les diverses aportacions fetes al Coloquio Hisparw-Francés
sobre Espacios litorales (1982).

5

La pròpia dinàmica territorial ocasionada pel turisme hauria de fer oblidar el marc rígid de les
jurisdiccions -municipals, comarcals i fins i tot provincials- i hauria de permetre avançar cap a la
intervenció en espais més homogenis des del punt de vista de la seva articulació.
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Al nivell comarcal6, el litoral de la demarcació de Tarragona forma part de
cinc comarques: el Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès i el Baix
Penedès. Tal com s'observa en el Mapa 4.1, aquestes comarques es poden
agrupar en tres àmbits intermedis: l'Ebre, format per les comarques de la Ribera
d'Ebre i la Terra Alta a 1'interior i el Baix Ebre i el Montsià sobre la línia de
costa; el Camp de Tarragona, que, a més del Baix Camp i el Tarragonès, inclou
també l'Alt Camp; i el Penedès, que, a més del Baix Penedès, inclou les
comarques barcelonines de l'Alt Penedès i el Garraf. Alguns d'aquests àmbits
supracomarcals, com el de l'Ebre, compten actualment amb un òrgan polític i de
gestió propi creat pel Govern de la Generalitat de Catalunya-7. Per la seva
banda, la comarca del Baix Penedès ha tendit a agrupar-se, associativament, en
l'àmbit que forma amb les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf8.
Al nivell municipal, el litoral de la demarcació de Tarragona està format
per 21 unitats administratives minúscules en extensió9. Malgrat que sovint es
posa de relleu la necessitat d'avançar cap a unitats polítiques i de gestió més
grans, dues d'elles, Salou i l'Ampolla -es pot observar la seva localització a través
del Mapa 4.2- han estat creades els anys 1989 i 1990 per segregació,
6

Les actuals comarques de Catalunya van ser delimitades territorialment i constituïdes com a òrgans ds
gestió a partir de la Llei de 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització comarcal de Catalunya.

7

La Llei 12/94, de 4 de novembre, crea l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre
com a organisme autònom de caràcter administratiu de la Generalitat amb l'objectiu de desenvolupar
integralment les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. El Decret
1/1994, d'li de gener, l'adscriu al Departament de Política Teritorial i Obres Públiques.

8

Tot i no tenir personalitat jurídica ni administrativa, l'administració autonòmica ha definit per al
conjunt de Catalunya -en el Projecte de Pla Territorial General de Catalunya (1993)- sis Àmbits
Funcionals Territorials formats per un sistema urbà central que en polaritza les relacions i uns sistemes
urbans que s'hi relacionen amb un cert grau de dependència que, de fet, agrupen les comarques en
diferents àrees estructurals. Dues d'elles, l'Àrea Litoral Sud i les Terres de l'Ebre, apleguen les comarques
que actualment fragmenten administrativament el litoral de Tarragona. La primera està formada per les
comarques de el Baix Penedès -que s'escindeix de la seva unitat fisiogràfica-, l'Alt Camp, el Baix Camp,
el Tarragonès, la Conca de Barberà i el Priorat. La segona inclou les comarques del Montsià, el Baix
Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

9

La superfície dels municipis litorals de Tarragona és, en km2, la que apareix entre parèntesi després del
nom de cada un d'ells: Cunit (9'7); Calafell (19'8); el Vendrell (36'4); Roda de Barà (16'2); Creixell
(10'4); Torredembarra (8'6); Altafulla (6'9); Tarragona (62'2) Vila-seca (21'3); Salou (15'2); Cambrils
(34'8); Mont-roig del Camp (63'2); Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (102'0); l'Ametlla de Mar (66'9);
el Perelló (106'0); l'Ampolla (35'3); Deltebre (91'1); Sant Jaume d'Enveja (48'8); Amposta (136'2);
Sant Carles de la Ràpita (50'9); Alcanar (41'7). La superfície total dels municipis litorals és de 983'6
km2.
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respectivament, dels municipis de Vila-seca i Salou i del Perelló. Tot i les
diferències que es poden observar entre un i altre nou municipi, en ambdós
casos, la segregació s'ha justificat jurídicament en termes de creixement
econòmic diferencial entre l'antic cap del municipi, situat a una mínima distància
de la costa -3 km en el cas de Vila-seca i Salou i 7 km en el cas del Perelló- i el
nou assentament urbà generat fonamentalment i exclusivament pel i per al
turisme.

Mapa 4.1. Divisió comarcal del litoral de Tarragona. 1991

(1) Baix Penedès
(2) Alt Camp
(3) Tarragonès
(4) Baix Camp
(5) Ribera d'Ebre
(6) Terra Alta
(7) Baix Ebre
(8) Montsià

6

10

16 20 Km

Font: Elaboració pròpia.

Tal com s'ha indicat, aquesta estructura administrativament fragmentada
no respon a criteris funcionals. Ho posen de relleu les diferents temptatives
d'agrupació de municipis que s'han proposat a Catalunya amb l'objectiu de
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reordenar el seu mapa administratiu. Les dues agrupacions municipals més
significatives en aquest sentit són:
(1) l'estudi realitzat, prèviament a l'actual configuració administrativa de
Catalunya, per L. Casassas i J. Clusa (1981) amb l'objectiu de determinar
uns nivells satisfactoris d'organització administrativa i política del
territori català;
(2) la proposta dels estudis realitzats per a l'elaboració del Projecte de Pla
Territorial General de Catalunya (1992).

Mapa 4.2. Divisió municipal del litoral de Tarragona. 1991

(1) Cunit
(2) Calafell
(3) El Vendrell
(4) Roda de Barà
(5) Creixell
(6) Torredembarra
(7) Altafulla
(8) Tarragona
(9) Vila-seca
(10) Salou
(11) Cambrils
(12)Mont-roig del Camp
(13) Vandellòs
(14) L'Ametlla de Mar
(15) El Perelló
(16) L'Ampolla
(17) Deltebre
(18) Sant Jaume d'Enveja
(19) Amposta
(20) Sant Carles de la Ràpita
(21) Alcanar

d»)

\
10

15

20 Km

Font: Elaboració pròpia.

En el moment de la seva elaboració, la proposta de Casassas i Clusa tenia
com a finalitat fonamentar la creació d'unes entitats de govern local anomenades
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municipalies10 que, segons els seus autors, interpretaven l'organització territorial
de les relacions humanes a Catalunya en base a criteris com (1) l'existència de
sistema urbà; (2) l'existència les distàncies màximes de sis quilòmetres entre
nuclis compactes de població; (3) l'existència de mínims poblacionals superiors
als 10.000 habitants com a criteri general i (4) la necessitat d'establir contrapesos
polítics o de serveis públics entre municipalies.
Per la seva banda, amb finalitat estrictament analítiques, el Projecte de
Pla Territorial General de Catalunya va diferenciar unitats de poblament
supramunicipal, que va anomenar àrees bàsiques territorials, en base a les
relacions recíproques fundades en principis d'igualtat i complementarietat que es
donen entre grans aglomeracions i també entre centres petits. Va definir, per tant,
unitats funcionals territorials amb un llindar de població mínim que permetien
tenir equipaments bàsics. La proposta establia la diferenciació d'àrees a partir del
valor relatiu dels fluxes laborals obligats que es donaven entre els municipis els
anys 1986 i 1991 (veure al respecte Castañer, Donaire & Vicente, 1993).n.
Tanmateix, cap d'aquestes dues propostes no ha estat considerada per a
la realització d'aquest treball. Dos són els pricipals problemes que presenten: (1)
que han estat realitzades sense considerar ni criteris ni indicadors vinculats a la
0

Les municipalies que aquests autors havien establert en el litoral de Tarragona són les següents: (1)
Calafell: Calafell i Cunit; (2) El Vendrell: el Vendrell, el Montmell, la Bisbal del Penedès, Albinyana,
Santa Oliva, Sant Jaume dels Domenys i Llorenç del Penedès; (3) Ribera de Gaià: Creixell,
Torredembarra, Altafulla, la Riera de Gaià i la Nou de Gaià; (4) Tarragona: Renau, els Garidells, la
Secuita, el Catllar, Perafort, els Pallaresos, Tarragona, Constantí, el Morell, la Pobla de Mafumet i
Vilallonga del Camp; (5) Vila-seca, Cambrils i Salou; (6) Montbrió: Riudoms, Riudecols,
Riudecanyes, Duesaigües, l'Armentera, Botarell, Montbrió del Camp, Vinyols i els Arcs, Vilanova
d'Escornalbou, Mont-roig del Camp i Colldejou; (7) Vandellòs: Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i
Pratdip; (8) El Perelló: el Perelló, l'Ametlla de Mar i l'Ampolla; (9) Delta de l'Ebre: Sant Jaume
d'Enveja i Deltebre; (10) Amposta: Amposta, Freginals, la Galera, Godall, Santa Bàrbara, Masdenverge;
(11) Els Alfacs: Sant Carles de la Ràpita i (12) Alcanar. Destaca que el projecte inclou les municipalies
de Calafell i del Vendrell a l'àrea d'administració territorial de la Generalitat de Barcelona.

! Els municipis que inclou cada Àrea Bàsica Territorial localitzada en el litoral de Tarragona són els
següents: (1) Calafell: Calafell i Cunit; (2) El Vendrell: el Vendrell, Albinyana, la Bisbal del Penedès,
Bellvei, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, el Montmell, Bonastre, Santa Oliva, l'Arboç,
Banyeres del Penedès, Masllorenç; (3) Torredembarra: Torredembarra, Altafulla, Creixell, la Nou ds
Gaià, la Pobla de Montornès, la Riera de Gaià, Salomó, Vespella, el Catllar, Roda de Barà; (4)
Tarragona; (5) Vila-seca: Vila-seca i Salou; (6) Cambrils; (7) Mont-roig del Camp: Mont-roig del
Camp, Colledjou, Pratdip i Vilanova d'Escornalbou; (8) Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant; (9)
l'Ametlla de Mar; (10) El Perelló: el Perelló i l'Ampolla; (11) Deltebre; (12) Sant Jaume d'Enveja; (13)
Amposta: Amposta, Freginals i Masdenverge; (14) Sant Carles de la Ràpita; i (15) Alcanar.
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dinàmica turística dels espais litorals ni a les seves repercusions recreatives12; i
(2) que, pel fet que generalment no s'han traduït en l'establiment d'unitats de
gestió supramunicipal, no han generat actuacions específiques i, per tant, la seva
existència no té repercusió sobre el territori. Així, tot i que ambdues propostes
posen de manifest la necessitat de contemplar la complexitat funcional del litoral
i remarquen la necessitat de no aillar els fenòmens a estudiar en l'estricte marc
definit pels límits administratius municipals13, es pot considerar que no aporten
solucions significativament rellevants que aconsellin de preferir-les en detriment
de la delimitació establerta pels límits dels municipis litorals. De fet, més en
concret, la heterogeneïtat interna que presenten les unitats que resulten
d'aquestes agrupacions i la pròpia polarització territorial del turisme a Tarragona
-un fenomen que fins al moment ha estat substancialment vinculat a la primera
línia de mar- ho ha desaconsellat.
Per tant, tot i els problemes i les limitacions que pot significar, s'ha triat la
delimitació municipal com a àrea bàsica de referència de l'estudi14. Els criteris
12

Des del punt de vista del turisme,un estudi realitzat l'any 1980 per la Secretaría General de Turismo
(Centre d'Estudis Tècnics Turístics, 1980) diferencia quatre zones en el conjunt del litoral de Tarragona:
(1) Zona I: Calafell - Cunit; (2) Zona II: el Vendrell - Tarragona; (3) Zona III: Vila-seca - Cambrils; i
(4) Zona IV: Mont-roig del camp - Alcanar. Deu anys més tard, l'any 1990, el Patronat de Turisme fe
la Diputació de Tarragona publica un estudi sobre demanda turística (Centre d'Estudis Tècnics Turístics,
1990) que contempla tres zones: (1) Costa Daurada Nord: Cunit - Tarragona; (2) Costa Daurada Centre:
Vila-seca - Cambrils; i (3) Costa Daurada Sud: Mont-roig del Camp - Alcanar. Finalment, el propi
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona diferencia, en el Pla Estratègic de Turisme de la Costa
Daurada (Biosca Asociados, 1994) les següents zones litorals: (1) Zona Nord 1: Cunit - El Vendrell; (2)
Zona Nord 2: Torredembarra - Altafulla; (3) Zona Centre: Tarragona - Cambrils; (4) Zona Sud: Montroig del Camp - l'Ampolla; i (5) Zona del Delta: Deltebre - Alcanar.

13

L'element més significatiu que se'n pot destacar la seva pròpia existència. Més encara, quan estudis
funcionals més detallats relatius a les comarques del Camp de Tarragona (Anton Clavé, 1993) han
demostrat, a partir també de l'anàlisi de la mobilitat laboral obligada de l'any 1986, l'existència d'una
àrea urbana bipolar organitzada pels municipis de Tarragona i Reus com a entitats principals -que alguns
autors han denominat connurbació metropolitana- que estructura el litoral central de Tarragona i
fonamenta la seva dinàmica territorial. En qualsevol cas, és conegut, en aquest sentit, que, del punt d2
vista geogràfic, cap espai ni cap fenomen en l'espai està aïllat pel que fa a la seva ubicació.

14

Es pot destacar, complementàriament, que el conjunt del litoral de Tarragona es coneix amb la
denominació turística de Costa Daurada. De fet, la disposició addicional trentena b) de la Llei 16/1993,
de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 1994, i la resolució de 14 fe
gener de 1994 del conseller de Comerç, Consum i Turisme estableixen una nova divisió geoturística fe
Catalunya que inclou en la marca Costa Daurada no només la franja litoral de la demarcació de Tarragona
sinó el conjunt de les deu comarques de la demarcació, tant les litorals com les d'interior. Malgrat la
disparitat d'àrees que aplega aquesta marca, un exercici de retòrica publicat en forma de nota en el
Quadern bimestral número 4 de l'Agència Catalana de Tecnologia Turística indica que "la nova divisió
en marques s'ajusta prou bé a la realitat actual del sector tota vegada que, respectant la divisió comarcal
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que sustenten aquesta determinació són, com s'ha dit, la disponibilitat
d'informació desagregada i el condicionament administratiu de la pròpia
evolució territorial. Complementàriament s'han abordat alguns temes a escales
regional i comarcal.

2. Arquitectura de l'estudi
La indefínició dels límits funcionals de la dinàmica espacial del turisme i,
tal com es posarà de manifest més endavant, la diferent naturalesa dels processos
i dels efectes associats a la localització d'equipaments turístics, recreatius i
residencials en cadascun dels trams de l'espai litoral de Tarragona han portat a
considerar, des d'un punt de vista metodològic, la conveniència d'estudiar la
dinàmica d'urbanització turística del litoral de Tarragona a diferents escales15. El
fet que, tot i que no defuig el diagnòstic i, en algun moment, la proposta, la tesi
s'interessa especialment per l'anàlisi i interpretació dels elements rellevants que
organitzen i singularitzen el territori des del punt de vista de turisme ha reforçat
encara més aquesta determinació16. En temies operatius, tres circumstàncies han
aconsellat la conveniència d'una aproximació d'aquestes característiques:

del territori català, permet oferir uns àmbits geogràfics força homogenis en relació amb els recursos
disponibles, l'oferta de serveis i les infrastructures existents i, igualment, pel que fa a la tipologia de la
demanda i a les possibilitats de comercialització." Aquesta concepció concorda plenament amb la que
manté el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona en relació a la necessitat que tota la província
sigui denominada amb la mateixa marca turística. Val a dir que, fins l'any 1993, la delimitació de la
marca turística Costa Daurada proposada pel Departament de Comerç, Consum i Turisme de la
Generalitat de Catalunya, tot i que superava l'estricte àmbit dels municipis litorals, no aplegava el
conjunt provincial. Tanmateix, el seu traçat no s'havia realitzat segons criteris funcionals. En concret,
aplegava les següents comarques i municipis: el Baix Penedès, el Montsià, el Tarragonès, els municipis
de Riudoms, Riudecanyes, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Vilanova d'Escornalbou, Vinyols i els
Arcs, Mont-roig del Camp, Reus, Montbrió del Camp i Pratdip, tots ells del Baix Camp, els municipis
de Móra la Nova, Móra d'Ebre, Rasquera i Tivissa de la comarca de la Ribera d'Ebre i tots els municipis
del Baix Ebre excepte Alfara de Carles, Benifallet i Paüls.
15

Tot i que hi ha diferències d'escala i de continguts d'anàlisi, una aproximació similar a la que es
proposa és la que utilitza M. Marchena en el seu estudi sobre la implantació territorial del turisme a
Andalusia (1987).

16

Veure les consideracions de Dollfus (1978) i la revisió que fa Castillo Requena (1993) al respecte del
concepte de regió i d'escala.
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(1) permet acomodar l'anàlisi del territori a un esquema específic d'estudi
per a cada nivell;
(2) fa possible posar de relleu els elements i els efectes més significatius de
l'activitat en cadascuna de les diferents instàncies territorials; i
(3) implica una consideració particular de les tècniques i els continguts de
l'anàlisi segons l'escala que es consideri.
S'han distingit dos àmbits territorials de referència: el regional i el local.
Tot i que s'han fet aproximacions sectorials agregades per al conjunt d'aquests
dos àmbits, de cadascun d'ells se n'ha estudiat fonamentalment el litoral. En
termes generals un mateix contingut o problema s'ha abordat des de la
perspectiva de les dues escales. D'aquesta manera s'han plantejat temes
complementaris, aprofundit continguts específics i posat a punt tècniques
d'anàlisi diverses. A escala regional s'ha ofert una visió del conjunt del litoral de
Tarragona que habitualment tendeix a plantejar problemes analítics que després
s'han reformulat amb més detall a escala local. A escala local s'han estudiat amb
precisió alguns processos significatius als efectes d'avançar en la consecució
dels objectius i la confirmació de les hipòtesis que s'han proposat en el capítol
anterior.
El procés de treball realitzat a partir d'aquests plantejaments ha constat de
sis etapes. Aquestes etapes han estat: (1) la delimitació del marc geogràfic
objecte d'estudi; (2) la dicussió teòrica i metodològica de les qüestions
temàtiques a analitzar; (3) la recollida i organització de les dades; (4) el
tractament de la informació; (5) l'explicació dels resultats; i (6) la presentació de
la recerca.
Delimitat el marc geogràfic i realitzada la discussió conceptual que orienta
el contingut del treball, s'ha d'indicar que -tal com és de preveure atès el caràcter
panoramic del treball que es presenta- la recerca ha basat les seves conclusions
en diferents tipus d'informacions. Aquestes informacions -de les quals només es
destaquen les més rellevants- es poden agrupar en tres categories. A elles cal
afegir l'observació, el treball sobre el terreny i les informacions diverses i
disperses proporcionades per representants i tècnics de les administracions,
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principalment les locals, i les empreses. Els tres grups d'informació que es poden
diferenciar són:
(1) Urbanística: inclou documents de planificació, projectes d'actuació en
matèria d'infrastructures i d'equipaments i fotografies aèries -utilitzades
per a l'elaboració de la cartografia d'usos del sòl-.
(2) Estadística: inclou l'estadística demogràfica proporcionada per l'Institut
d'Estadística de Catalunya, l'estadística laboral obtinguda a la Delegació
del Instituto Nacional de Empleo de Tarragona, i la informació sobre
establiments hotelers proporcionada pels Serveis Territorials de Turisme
de la Generalitat de Catalunya a Tarragona.
(3) Documental: inclou el buidat de la premsa local i els documents inèdits
o publicats elaborats per administracions i particulars en relació a les
actuacions que han realitzat.
El tractament d'aquesta informació s'ha traduït en l'estudi que es presenta
i que ha estat estructurat en 4 parts i 8 capítols. La primera part, que consta de
dos capítols teòrics, és de caràcter preliminar. El primer capítol té com a finalitat
presentar el turisme com un fenomen social i econòmic contemporani que, per la
seva pròpia condició, té unes implicacions territorials rellevants. En el capítol
segon es revisen els efectes urbans i econòmics de la pràctica del turisme sobre
els espais de destinació turística. Inclou una aproximació comparativa a la
problemàtica que planteja la intervenció en espais consolidats i planteja una
aproximació teòrica al concepte de sistema productiu turístic -especialment al
paper dels components d'aquest sistema localitzats en els espais de destinació
turística-. Aquest capítol té la funció de referenciar teòricament les qüestions que
es plantegen en l'anàlisi i fer-ne, prèviament al seu tractament específic en el marc
territorial estudiat, un estat de la qüestió de caràcter general. Té l'especial interès
de presentar les diverses aportacions que s'han, fet sobre cada tema i d'extreure'n
algunes consideracions significatives en relació a l'aproximació analítica que se'n
fa en la resta de capítols.
Els capítols tercer i quart integren la segona part de la tesi. Es tracta d'una
secció breu en la que es presenten els objectius i les hipòtesis del treball en el
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capítol tercer i algunes consideracions metodològiques generals en el capítol
quart. S'ha optat per presentar-les un cop discutits els principis conceptuals i
teòrics per tal de fonamentar d'una manera més sòlida l'orientació de l'anàlisi
empírica que es proposa en les parts tercera i quarta de la recerca. D'aquesta
manera, el contingut d'aquestes dues darreres parts troba la seva justificació en
una paït metodològica que ha estat prèviament contextualitzada en el marc
d'alguns dels actuals debats sobre Geografia del Turisme.
Entre els capítols cinquè i vuitè es localitzen en el litoral de Tarragona els
problemes i les qüestions presentades de forma teòrica. Així, la tercera part, que
aplega els capítols cinquè i sisè, es dedica a estudiar els paràmetres i la magnitud
de la urbanització turística del litoral de Tarragona des del doble punt de vista
territorial i econòmic. Llevat d'algunes incursions de caràcter local o subregional,
l'àmbit territorial de referència de l'anàlisi està format per tot el litoral de la
demarcació. El primer capítol d'aquesta part, que és el capítol cinquè, es dedica a
analitzar l'organització territorial de l'espai turístic de Tarragona. Es tracta d'un
capítol que, amb la finalitat de destacar-ne els seus aspectes més relevants,
s'aproxima al tema de manera històrica. S'hi posen de relleu les claus del procés
d'ocupació del sòl i es destaca el procés de diferenciació territorial que s'ha
operat en aquest tram de costa catalana. En el capítol sisè s'analitza la dinàmica
de transformació productiva d'aquest marc territorial i, fonamentalment, es
revisen les característiques de l'organització de la producció que distingeixen els
espais de destinació turística. Amb aquesta finalitat es fa una aproximació a
l'estructura del seu sistema productiu i a les característiques dels mercats laborals
de l'espai litoral. Per a operar amb aquestes qüestions s'opta per afinar alguns
indicadors significatius i analitzar alguns dels fenòmens més rellevants seguint
criteris de representativitat.
Finalment^ en la part quarta de la tesi, l'estudi se centra a en l'anàlisi de la
ciutat turística de Salou. En el capítol setè es fa una aproximació a la seva
constitució com a ciutat turística a través de la combinació de dues fonts -la
transformació dels usos del sòl que s'observa a través de la fotografia aèria i la
informació que es desprèn de les referències que a aquest procés en fa la premsa
local-. Aquest propòsit implica una revisió dels processos d'ocupació del sòl i de
l'organització del seu espai productiu. Amb aquesta finalitat es destaca,
complementàriament, el paper de l'hoteleria com a element distintiu de la ciutat
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Arquitectura de l'estudi

com a espai de destinació turística17. Finalment, en el capítol vuitè es plantegen
les noves estratègies territorials que les administracions publiques hi han
implementat de cara a la seva reestructuració. Aquesta part acaba amb una
revisió dels processos associats a la localització en aquest sector del parc temàtic
Port Aventura. La tesi es completa amb un capítol de conclusions sobre l'espai
turístic analitzat i el model territorial derivat de la urbanització turística del
territori i un capítol de bibliografia.

17 Tenint en compte alguns canvis que s'han donat recentment en aquesta àrea, l'anàlisi serveix també per
a abordar la qüestió de la transformació del model d'acumulació dominant i dels seus efectes en el
sistema de producció.

131

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
DIFERENCIACIÓ I REESTRUCTURACIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC. PROCESSOS I TENDÈNCIES AL LITORAL DE
TARRAGONA
Salvador Antón Clavé
ISBN:978-84-691-1887-0/DL: T-347-2008

PART

III

U R B A N I T Z A C I Ó I
E S P E C I A L I T Z A C I Ó
ANÀLISI DEL LITORAL
DE T A R R A G O N A

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
DIFERENCIACIÓ I REESTRUCTURACIÓ DE L'ESPAI TURÍSTIC. PROCESSOS I TENDÈNCIES AL LITORAL DE
TARRAGONA
Salvador Antón Clavé
ISBN:978-84-691-1887-0/DL: T-347-2008

Urbanització i especialització

Des de principis dels anys seixanta diversos trams del litoral de Tarragona
s'han transformat en espais de destinació turística i de localització d'equipaments
residencials. La dinàmica d'ocupació del sòl, la seva especialització turística o
residencial1 i els efectes que aquesta especialització ha tingut sobre el model
territorial i l'estructura econòmica de cadascun d'aquests trams de costa han
estat conseqüència, en bona mesura, de dos factors:
(1) la resposta inicial dels agents econòmics a un fenomen, el turístic, sobre
el qual no existia experiència social i empresarial; i
(2) la ideologia amb què les administracions actuants han interpretat la
capacitat del turisme per a general' rendes, negocis i treball.
La inexistència inicial de models territorials que ajudessin a regular el
procés i les característiques de les expectatives empresarials en relació al
fenomen que s'iniciava -que a finals dels anys cinquanta podia considerar-se, a
Espanya, desconegut-justifica, en darrer terme, la incapacitat que ha palesat
posteriorment el turisme per a projectar de manera eficient la seva implantació
sobre el territori i, fins i tot, les dificultats que ha tingut per a dimensionar de
manera operativa el seu veritable potencial econòmic.
De tots els efectes que caracteritzen la nova estructura territorial que
dibuixa l'ocupació urbano-tur is tic a del sòl destaca, fonamentalment, el seu
caràcter desigual. En el cas del litoral de Tarragona el resultat de la transformació
ha estat un territori desequilibrat i que, en determinats trams -els centrals i
septentrional-, conté trames urbanes, industrials i turístiques, molt densificades i
complexes2. Aquest fet és conseqüència de:
(l)la dinàmica de transformació, remodelació i addició de noves àrees
urbanes als petits nuclis preexistents i
1

En un territori inicialment indiferenciat aquest procés de transformació ha generat espais funcionalment
turístics però també perifèries residencials d'ús temporal.

2

Tot i que no es reprodueix en aquesta recerca, és il·lustratiu en aquest sentit, el mapa d'usos del sòl
elaborat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya a partir
de la imatge Landsat de l'estiu de 1992.
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(2) l'eclosió de nous assentaments orientats exclusivament a la residència
temporal i al lleure3.

Funcionalment, per aquest mateix motiu, aquest territori ha quedat
subjecte, a una dinàmica d'ús temporal que altera profundament el seu contingut
en tant que espai urbà 4 i que, en conseqüència, contribueix a singularitzar la
seva condició material en relació a les formes convencionals de ciutat.

1-, 1

En aquesta part es proposa de realitzar una biografia sintètica del litoral
de Tarragona durant els darrers 35 anys a fi d'observar com el treball històric
acumulat -les estratègies dels agents productius i consumptius- i les estructures
existents han ocasionat un territori desigual malgrat la dominancia d'uns
mateixos processos. S'han utilitzat, amb aquesta finalitat, cinc tipus de fonts
principals. Les cartogràfiques -fonamentalment fotografia aèria- han servit per a
construir mapes de síntesi amb l'objectiu específic no només de representar la
realitat sinó de facilitar la interpretació dels usos actuals i de l'evolució
productiva del territori. Les fonts estadístiques han permès reconstruir el procés
de creació d'equipament residencial i turístic. Els documents urbanístics i de
projectació territorial han facilitat la interpretació de les actuacions realitzades
sobre l'espai. El treball de camp, les entrevistes i l'observació sobre el terreny
han substituït la manca de referents escrits en relació a determinats temes i han
permès introduir elements qualitatius i interpretatius al discurs elaborat.
Finalment, a través de fonts periodístiques s'ha revisat el context del propi
procés de producció i s'ha significat el paper dels agents de producció turística públics i privats- en la dinàmica de transformació de l'espai5.
3

Un tercer sistema d'implantació del turisme -fonamental residencial- que es detecta a l'espai litoral db
Tarragona és la difusió d'actuacions aïllades en sòl no urbanitzable. Aquest sistema és dominant,
actualment, en explotacions agràries amb baixa rendabilitat situades en el rerapaís litoral. Tot i que
existeixen diferents modalitats d'ocupació d'aquest estil se'n poder destacar dues: (1) la parcel.lació
d'explotacions d'avellaner als municipis d'interior de la zona del Baix Camp per part de residents locals i
(2) l'ocupació de finques rústiques de mitjana dimensió en zones d'oliverar amb bones visuals sobre ei
domini litoral per paït d'estrangers que mantenen d'una manera particular l'ús agrari i el paisatge agrari
malgrat el tancament de les finques i la construcció d'habitatges unifamiliars. Aquesta darrera modalitat
és predominant a l'espai interior del municipi de l'Ampolla.

4

Veure, en aquest sentit, els resultats de l'estimació de la població real dels municipis turístics del tram
central de la costa de Tarragona elaborat per Allepús i Segarra 1' any 1992 (Allepús & Segarra, 1992)

5

Per al període 1960-1990 s'ha consultat, amb aquesta finalitat, l'arxiu de premsa elaborat pel Seminari
de Geografia Econòmica de la Unitat de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili.
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Capítol 5
La diferenciació territorial

Pel fet que les necessitats que pretenen satisfer els espais de destinació
turística han estat tradicionalment diferents de les que tenen en compte els
processos d'urbanització convencional, la dinàmica turística ha ocasionat un
sistema singular d'assentaments. Recollint una expressió de J.F. Vera Rebollo
(1988: 6), es pot indicar, en aquest sentit, que en els espais de destinació turística
"l'ocupació del sòl (forma d'expansió del teixit urbano-turístic), l'edificació
(tipologia arquitectònica i disseny), el nivell d'integració en el medi físic
(percepció), així com les infrastructures i dotacions (específiques en les àrees
turístiques per la seva utilització estacional) difereixen de les assenyalades en el
poblament urbà sensu stricto". El fet que la producció de sòl urbano-turístic al
litoral de Tarragona no ha estat regulada, organitzada i realitzada en funció
d'uns criteris d'ordenació turística i territorial definits ha condicionat encara més
el fenomen.
La implantació del turisme sobre el territori durant l'etapa inicial del
desenvolupament turístic a Tarragona -fins les primeries dels anys setanta- ha
condicionat de manera determinant la posterior evolució de l'estructura urbana
de l'espai litoral. De fet, l'estructura d'ocupació del sòl que es prefigura a finals de
1960 és la que es manté, amb processos de colmatació, dinàmiques d'expansió i
estratègies de dotació de sistemes, en l'actualitat. L'elevada previsió de sòl que
admetien els documents de planejament redactats a l'època -on n'hi havia- i la
pròpia gestió municipal del territori van afavorir la dispersió de l'ocupació del sòl
i una intensa pressió sobre la franja estrictament litoral. Ambdós elements dispersió i pressió sobre la línia de costa- són, sens dubte, les característiques
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definitòries del procés d'expansió territorial del turisme a l'espai litoral de
Tarragona1.
Tres circumstàncies cal tenir en compte a l'hora d'explicar aqüestes
disposicions:
(1) responen, de fet, a les pròpies motivacions que anticipen amplis
segments de turistes, és a dir, a la voluntat de conquerir el mar a través
de l'ocupació d'un espai simbòlicament distintiu -la seva ribera- i al dret
a la privacitat com a indicador d'una diferència social que només es pot
compartir entre iguals2;
(2) s'adiuen a les millors estratègies possibles per a l'extracció de plusvàlues
del sòl3; i
(3) han estat reforçats per la pròpia actuació o inhibició de les
administracions i, en particular, per les pròpies tendències del
planejament en aquells casos on -havent aprovat documents de
planificació-, es qualifiquen grans superfícies de sòl i, per tant, es dóna
via lliure a l'actuació indiscriminada de la iniciativa privada.

1

Pel que fa al segon factor és prou significatiu que municipis com el Perelló, Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant, Mont-roig del Camp, Vila-seca i Salou o, fins i tot, Calafell, tots ells amb la capital
tradicional a una certa distància de la costa, han vist com els centres motors de l'activitat s'han desplaçat
al litoral. Fins i tot, en determinats casos, l'espai litoral ha arribat a segregar-se de l'antiga estructura
municipal. Així ha estat, en concret, al Perelló i a Vila-seca i Salou.

2

Qüestions com la conquesta del mar s'han materialitzat, posteriorment, de manera visual. Així, a
l'ocupació de la prunera línia ha seguit, en determinats espais privilegiats, la conquesta d'orografies que
mantenen la visual sobre el mar com a element diferenciador. Tanmateix, aquest és encara un procés
molt poc desenvolupat. La pròpia estructura física de l'espai litoral el condiciona i, d'altra banda, obeeix
-de moment- a pautes d'ocupació residencial del sòl substancialment diferents a les dominants.

3

L'Almadrava de Vandellòs -per exemple- descrita per Carlos Barral (1985: 56) com "un estranyíssim
poblat turístic que recorda una ciutat tradicional subsahariana, de petits edificis blancs de formes
arrodonides que fan un conjunt molt compacte i (...) curiosament exòtic" va ser urbanitzada pels seus
propietaris en plegar la pesquería.
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La localització dels usos turístics

1. La localització dels usos turístics
Més enllà de qüestions generalitzables a tot el territori litoral de
Tarragona -com és el cas de les seves condicions físiques- o particularitzables a
cadascuna de les localitats que l'integren -com les estratègies dels agents
productius-, un element de referència indispensable per a la correcta
interpretació de la diferent disposició de les actuacions turístiques, recreatives i
residencials sobre aquest espai és el paper dels sistemes de transport i
comunicació i, en especial, tot i que s'aprecien certes diferències entre els
municipis localitzats al nord de la ciutat de Tarragona i els situats al sud, de la
carretera N-340. Al capdavall, tal com es veurà més endavant, per causa de la
seva pròpia configuració física, l'espai litoral de Tarragona és una àrea de trànsit
per als grans sistemes de comunicació terrestre que enllacen l'eix Mediterrani i el
corredor de l'Ebre4.
En aquest sentit, són de destacar, pel que fa a la xarxa de carreteres, les
diferències entre zones en funció de les vies que les serveixen i de les
connexions que s'hi realitzen. L'autopista A-7 de Portbou a Alacant5, que
serveix directament tot el litoral execepte els municipis de Calafell i de Cunit al
nord i els de Sant Carles de la Ràpita i Alcanar a l'extrem sud, i l'autopista A-2 de
Saragossa a Barcelona, que s'uneix a l'autopista A-7 a Banyeres del Penedès prop del municipi de el Vendrell- són les dues infrastructures d'accés principals.
La confluència d'aquestes dues vies ràpides al Baix Penedès ha fet augmentar
l'accessibilitat d'aquesta comarca des dels principals nuclis urbans i funcionals de
4

Hi transcorren també infrastructures energètiques com oleoductes i gasoductes i la conducció d' aigua del
minitransvassament de l'Ebre.

5

El paper de l'autopista com a eix viari a través del qual es canalitza una part significativa de la demanda
turística que s'adreça a la zona es posa de manifest si s'estudien les variacions intermensuals de la
Intensitat Mitjana Diària de tràfic -I.M.D.- en les sortides que condueixen als principals nuclis cb
destinació turística. En aquest sentit, en un altre treball s'han analitzat les variacions estacionals del
tràfic a l'enllaç entre l'autopista A-2 i l'autopista A-7 i a les sortides de el Vendrell, Altafulla i Salou
l'any 1989. Les elevades xifres dels mesos d'estiu i, ocasionalment, del mes de març -a causa de les
vacances de Setmana Santa-, estan provocades per l'afluència massiva de turistes i propietaris de
residències secundàries a la zona. A l'A-7 els valors més elevats corresponen a les sortides en sentit
nord-sud, és a dir, en la ruta que va des de Barcelona cap a València. Diferentment, la major intensitat cfe
tràfic en la sortida de l'A-2 a l'A-7 correspon a les vies en direcció a Barcelona (veure Anton Clavé,
1993).
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la conca de l'Ebre6. La carretera N-340 segueix pràcticament el traçat de
l'autopista A-7 per be que es localitza més pròxima a la línia de costa i, en el cas
del litoral sud, pel fet que Tautopista A-7 circula per l'interior, és l'eix de
comunicació principal7. Tot i que en teoria és l'eix alternatiu a l'autopista A-7 per
a les comunicacions de llarga distància, el fet que durant els mesos d'estiu
funciona, en realitat, com una via de caràcter urbà entre el municipi de el
Vendrell i Tarragona -amb un coll d'ampolla a Altafulla- i, amb diferències
qualitatives importants, al seu pas pel nucli marítim de Miami, a Mont-roig, i la
circumstància, a més, de travessar diversos nuclis urbans -Vila-seca i l'Aldea,
fonamentalment- la converteixen en una via escassament adequada per a la seva
funció de connexió entre mitjanes i llargues distàncies8.
Els municipis de Calafell i Cunit estan servits, des de la carretera N-340,
per la carretera C-246. Aquesta via exerceix un important paper com a enllaç
amb Barcelona per la zona litoral a través de l'autovia de Castelldefels i l'actual
autopista del Garraf fins a Vilanova i la Geltrú. Els problemes de tràfic que
actualment presenta minvaran un cop estigui finalitzada la construcció d'aquesta
autopista -que ha de connectar amb l'A-7 a el Vendrell-. Completen la xarxa la
carretera C-240 que uneix Salou amb Montblanc i, en conseqüència, amb
l'autopista A-2 que comunica amb el corredor de l'Ebre. El seu tram amb
intensitat més elevada és el que connecta Reus amb Salou i, a través de l'autovia
AP-1, amb Tarragona. Finalment la carretera N-230 ha estat profundament
reformada amb la finalitat de configurar l'eix de l'Ebre, que comunica Amposta
amb Lleida per la Ribera d'Ebre i la Terra Alta connectant el litoral sud de
Tarragona amb el corredor de l'Ebre.

6 Tot i que, com de fet ja ha estat indicat en un estudi específic al respecte (Pallarès & Riera, 1991), en
l'actualitat el Baix Penedès és un important centre residencial i recreatiu per a la població de l'àrea
metropolitana de Barcelona. En paraules de Josep Oliveras, la confluència d'autopistes està provocant
que actualment el Baix Penedès sigui també objecte d'una forta demanda de característiques similars per
part d'aragonesos, riojans i navarresos. Amdós factors són fonamentals a l'hora d'explicar "la forta
implantació i l'increment de les segones residències en aquesta comarca" (Oliveras, 1989: 350).
7

En el moment de redactar aquest capítol, l'àrea limitada entre Cambrils, Salou, Vila-seca i Tarragona
està essent objecte de fortes inversions en matèria d'infrastructures de comunicacions a conseqüència ds
la localització en aquest tram de costa del Centre Recreatiu i Turístic Port Aventura.

8

Els nuclis de La Pineda de Vila-seca, Salou i Cambrils, situats entre la N-340 i el mar són servits des
de Tarragona per l'autovia AP-1 i per les carreteres TV-3146 í TV-3147.
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