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Turisme i patrimoni: els
recursos i el seu aprofitament

turístic

Daniel Paül i Agustí

Durant molt anys hem tendit a associar 
patrimoni amb construït

Ara bé, la idea de patrimoni evoluciona

Edat mitjana. 

Patrimoni = gabinet de curiositats.

Al segle XVIII s’amplia amb idea
d’antiguitat (bàsicament Grècia i Roma):

Herculanum (1713)
Pompeia (1748)

https://4.bp.blogspot.com/‐E452nNF‐ad0/VGShWN8eX3I/AAAAAAAAB7s/jGIYsRAOElA/s1600/pompeya.jpg

Es creen els primers grans museus
(normalment d’art), arxius o biblioteques.

British museum: 1753
Museus Vaticans: 1773
Museu del Louvre: 1793
Uffizi: 1795
Prado: 1819

Louvre 1884 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grande_Galerie_Louvre_by_Thomas_Allom.jpg
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S. XIX
Apareix la consciència que cal protegir (fins
aquell moment imperava la idea de
col·lecció). La idea de protecció serà
constant fins l’actualitat.

Patrimoni = conjunt d’expressions materials
que expliquen la identitat d’una nació.

Projecte de reforma del centre històric de 
Barcelona. F. de Paula Nebot 1911

Ara bé, es prioritza el monument aïllat

Font: Arxiu històric de Barcelona 

http://olaszorszagbajottem.files.wordpress.com/2011/05/firenze‐panorma.jpg

Segle XX. Es comencen a protegir conjunts 7.- 1945 – 1980.

Es comença a valorar impacte econòmic.

Es reconstrueix el patrimoni destruït per la
guerra.

S’obre al públic: escoles, turisme de masses,
consum superficial...



04/02/2019

3

També s’inicien grans operacions de
salvament.

Abu Simbel

http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Simbel_temples

1972.- Convenció sobre la protecció del
Patrimoni Mundial, Cultural i Natural.
UNESCO.

Primera declaració que cita el patrimoni i no
només d’art o monuments. Inclou:

- Monuments
- Conjunts
- Espais naturals (novetat, ja es protegien,
però per altres vies).

A partir de 1980:

El turisme comença a abandonar el consum
en massa i busca productes singulars.

- Els destins (i el patrimoni) tradicional
passa a considerar-se “obsolet”.

- Es busca nou patrimoni singular i inèdit.

1992, es revisa la Convenció del 1972.

El 80% del patrimoni era monumental,
normalment religiós i occidental.

S’aposta per diversificar orígens cap a Àfrica i
Àsia

i temàtica:
- Apareix el Paisatge com a patrimoni
- Jardins
- Zones agràries...
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Patrimoni industrial

http://www.escuelapedia.com/wp‐content/uploads/Zollverein.jpg

Patrimoni científic
Arc Geodèsic de Struve

http://en.wikipedia.org/wiki/Struve_Geodetic_Arc

Edificis recents.
Opera House. Inaugurada el 1973. Patrimoni
humanitat el 2007.

commons.wikimedia.org

Més enllà de UNESCO
Patrimoni literari

http://johnnyeire.blogspot.com.es/2012/06/bloomsday‐in‐dublin.html
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Noves tipologies relacionades amb el
patrimoni arquitectònic

www.bunquersmartinet.net

El patrimoni s’incorpora com a 
nou mitjà per gestionar el turisme

Afavoreix la sostenibilitat 
(ambiental, social, econòmica…)

Convivència: l’art de viure 
junts (gent de totes les classes socials, 
nacionalitats, ingressos, nivell educatiu...)

Integrar les actuacions dures i 
toves (no apostar només per un aspecte, buscar la 
integració)

Foto: D PAUL

Problema: 
la visió parcial del turisme

I pensar en el 
benefici dels
ciutadans. No 

només d’empreses, 
turistes o inversors.

http://zamoraenverde.blogspot.es/img/medianeria4.jpg
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Exemple Brussel·les: pensat pels ciutadans, 
atreu als turistes. 

Foto: D Paul

Si només pensem en el turisme, és quan
tindrem problemes. 

Foto: D Paul

http://www.passiveaggressivenotes.com/2012/03/22/enjoy-your-stay-in-barthelona/

Ara bé, com identifico els recursos turístics
que poden jugar un paper important?

Concepte de llarga cua. Només uns pocs
atractius seran interessants per tothom:
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Atractiu acceptat per tothom

Altres
atractius
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Atractius diversos

Aquest fet a més va acompanyat del: fast
look

Visita turística (entendre el context, viure
l’experiència)

vs.

Col·lecció d’imatges (fer-se la foto a un lloc
que no saps què és, però que tothom t’ha dit
que hi has d’anar).

http://izismile.com/2012/07/10/dont_lean_on_the_tower_of_pisa_get_12_pics_1_video.html

Però tothom fa les mateixes propostes:

http://www.barcelonaturisme.com/Un‐dia‐a‐
Barcelona/_3Ngb8YjSpL1WFZzr8h4hs_hL2lvBdU
BOwyqSuHDt320
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Exemple: viatge típic dels xinesos

Lojo, Aureli & Cànoves, Gemma (2015) “El turismo chino en Barcelona. Elementos clave de un 
fenómeno recinte” Documents d’Anàlisi Geogràfica 60(3), 581‐599

I hi ha un grup de turistes que vol això:

- Fer-se fotos a «llocs famosos» per penjar-
les a internet i demostrar que has estat
allà.

- Visitar el màxim de llocs possibles. «Millor
visitar París, Londres, Berlín, Brussel·les
en una setmana que passar una setmana a
París».

La valoració del patrimoni

Font: Generalitat de Catalunya (2011) Guia local de valoració turística Barcelona, 
Generalitat de Catalunya http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_34789678_1.pdf

Font: Generalitat de Catalunya (2011) Guia local de valoració turística Barcelona, Generalitat de Catalunya

No tot el patrimoni pot ser producte turístic!
Cal que sigui atractiu, però també viable
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Podem disposar d’elements de valor
patrimonial que no atreguin prou la gent
(Badia del Vallès).

http://www.quetiempo.
es/fotos/mapa‐de‐badia‐
del‐valles‐3.jpg

Podem disposar d’un recurs inviable com a
producte turístic per les dificultats de
desenvolupar-lo (Cercs, Pantà de la Baells).

http://ermitasmedievales.blog
spot.com.es/2013/05/monaste
rio‐sant‐salvador‐de‐la‐
vedella.html

O pot no haver-
hi res, però que
ens faci gràcia
fer-ho (strava
art, amb gps)

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/soc
ietat/bici‐com‐pinzell‐4905235

http://trotallunatics.cat/trotacaragol/
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Nivell d’atractivitat

Hi ha diversos nivells de valor, entre els que
destaquen:

1. El valor patrimonial: derivat de la valoració
d’un expert.

- No sempre coincidirà amb un valor turístic
- Es pot potenciar amb oferta

complementària

Exemples de valor 
patrimonial que 
necessita oferta 
complementària:

http://galeries.grupnaciodigital.cat/galeri
es/vallesoriental/VisitaGuiadaAerodromR
osanes2010/gran/IMG_6285mr2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/‐
sM4DUOIDui4/UnGaX3‐
TDnI/AAAAAAAAA‐k/Q6vw‐
hRT5T8/s1600/DSC_1311.JPG

2. La singularitat: interès científic, bellesa
natural o artística, etc.
Determina el potencial i el tipus de visitant
que podem atreure.

Cal vigilar, però, que la creació de valor
turístic no afecti la singularitat i la genuïnitat
del recurs valorat.

És singular?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Sagrada_Familia_01.jpg
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És singular?

Google.com

3. La identitat (la història, el paisatge, les
tradicions i costums, els productes, els béns
patrimonials, etc.)

Cal vetllar, però, que la creació de valor
turístic no acabi fent perdre justament la
identitat del recurs valorat.

En alguns casos la identitat també pot ser
contraproduent.

http://img.europapress.net/fotoweb/fotonoticia_20140513145648_500.jpg
http://objetivolima.files.wordpress.com/2009/05/dsc01224.jpg

4. El simbolisme: és l’interès que desperta el
recurs per la significació o la capacitat
evocadora que té (lloc on es troba, història,
atributs, etc.)
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http://www.dbergueda.cat/noticies/img/aplecpi2013.JPG http://www.gec‐campdevanol.org/wp‐content/uploads/2014/01/C1181.jpg

Pinós / Castellar del Riu Nivell de viabilitat
1. Limitacions tècniques o legals: poden ser

per l’estat de conservació, per treballs que
s’hi desenvolupen, per l’accessibilitat a la
visita, per condicions de la propietat, per
permisos i figures de protecció, etc.

2. Accessibilitat: Facilitat i seguretat general
de l’accés a l’element i dins del propi
element (discapacitats, infants, gent gran,
vertigen...)

És atractiu: sí; és segur: no
No tenim recurs turístic
El caminito del rey
(Màlaga)

http://piximus.net/media/9315/el‐caminito‐del‐rey‐1.jpg http://www.1000lonelyplaces.com/wp‐content/uploads/2010/08/caminito‐del‐rey2.jpg

Si l’atractiu té interès, puc
invertir-hi per fer-lo atractiu

http://www.malaga.es/fomentoyatencion/1560/com1_md2_cd‐
435/rehabilitacion‐caminito
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3. Públic objectiu: quin és el públic al qual
volem arribar, quines són les seves
característiques i demandes i quin és el
volum potencial de públic que podem arribar
a atreure.

Lligat a això: la capacitat de càrrega és
suficient per a garantir la viabilitat de
l’activitat turística? La qualitat de l’atractiu
pot posar-se en perill per la massificació?

4. La gestió: com serà gestionat, qui en serà
responsable, com es finançarà, com es
mantindrà, com se n’assegurarà el
funcionament, com es promocionarà, etc.

Un producte turístic sempre ha de tenir
present la perspectiva del temps per poder
ser viable, tant pel que fa a la duració de
l’atractivitat com a la capacitat de
funcionament i autofinançament.

Feta aquesta valoració tenim:

Sobre aquesta base decidirem quins
elements hem d’incloure en el guiatge

Font: Generalitat de Catalunya (2011) Guia local de valoració turística Barcelona, Generalitat de Catalunya

Com evolucionarà el patrimoni i el turisme?
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Que cal fer com a guies (Donaire, 2014, de
bat a bat):

1. L’objectiu de la visita no és veure, és
escoltar.

2. Canviar les 50 fotografies per 3
experiències inoblidables. Rebaixar la
pressió en el turista. Fulletons o webs amb
menys elements.

3. Personalitzar la visita segons el grup

4. Crear experiències especials, quasi
úniques (exemple, visites individuals a
monuments)

5. Incentivar les estades llargues. Per
exemple, aparcaments més barats si hi estàs
més temps.


