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PRESENTACIÓ MAPA CONCEPTUAL PER A L’ESTUDI DEL TURISME

Et proposem un treball sobre el turisme a la ciutat de Barcelona, per analitzar els elements positius 
del turisme i aquells aspectes que caldria millorar. Cal conèixer els avantatges de ser una de les 
destinacions urbanes més importants, però també cal ser crítics i rigorosos davant d’una situació 
complexa.

El turisme és una activitat que no és nova a la ciutat de Barcelona, però ha anat augmentant la seva 
presència, i al costat dels aspectes més valorats, com els beneficis econòmics, laborals, de coneixement 
o de comunicació amb el món, han anat apareixent reptes derivats de la saturació a l’espai públic, 
els impactes ambientals, la distribució espacial del turisme al territori o la modificació del teixit 
econòmic i la seva especialització cap a l’economia del visitant.
 
La importància del turisme com a activitat econòmica o cultural és indubtable. Barcelona és una 
de les ciutats turístiques més importants d’Europa, només darrere de Londres, París o Roma, i és 
la ciutat espanyola amb més visites turístiques. Però aquesta situació no la viuen de la mateixa manera 
totes les persones de la ciutat. I ens hem de preguntar per què.

És evident que el turisme a Barcelona s’ha convertit en un tema controvertit, que ha generat un debat 
entre la ciutadania i que reclama una actuació per part dels i les responsables de la ciutat. És també 
evident i necessària la participació de tothom, inclosos vosaltres com a nois i noies de la ciutat, que 
sou persones usuàries dels serveis públics, que teniu una opinió com a ciutadans i ciutadanes 
que viuen i conviuen a Barcelona, i que, per tant, heu de tenir la possibilitat de dir la vostra sobre 
aquest tema.

Què en pensen els 
barcelonins i barcelonines?

El turisme com a tema 
controvertit: límits i reptes

Com fer un turisme més 
sostenible i més equitatiu?

Evolució dels viatges 
i del turisme a la ciutat

1.
QUÈ SABEM SOBRE EL TURISME

A LA NOSTRA CIUTAT?

3. 
ELS REPTES DEL TURISME 

A BARCELONA

5.
CONCLUSIONS: CONSTRUÏM

EL FUTUR DE LA
BARCELONA TURÍSTICA

2.
EL VIATGE I EL TURISME

EN EL PASSAT I EN EL PRESENT

4.
NOSALTRES I ELS TURISTES,
NOSALTRES COM A TURISTES

Responsabilitat, sostenibilitat, 
cohesió, redistribució, innovació

BARCELONA I EL TURISME
DEMANEM LA PARAULA!
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QUÈ SABEM 
SOBRE 
EL TURISME 
A LA NOSTRA 
CIUTAT?

1.1. Quines idees tenim sobre el turisme?

Relacionar conceptes

Quines paraules et venen al cap quan sents a parlar del turisme? Escriu quatre paraules que relacionis 
amb el turisme a la ciutat de Barcelona.

A continuació tens una llista de conceptes. Assenyala amb fletxes aquells que pensis que SÍ que estan 
relacionats amb el turisme i els que consideris que NO hi estan relacionats.

Diversió

Descobriment

Natura

Monuments

Hotels

Publicitat

Taxis

Internet

Soroll

Sostenibilitat

Riquesa

Viatge

Inclusió

Ciutat

Avorriment

Descans

Cultura

Respecte

Botiga

Museus

Bicicleta

Aprenentatge

Silenci

Contaminació

Desigualtat

Immobilitat 

Exclusió

Barri

1:

3:

2:

4:

Sí que està
relacionat 

amb el turisme

No està
relacionat 

amb el turisme

No ho sé, 
tinc dubtes 

Què voldríem saber? 
Quines preguntes ens fem?

Fer-se preguntes ajuda a ordenar el nostre pensament i a centrar-nos en el que és més important, 
ens ajuda a comprendre allò que observem. Què és? Per què passa? Com podem millorar-ho? Què faríem? 
En aquest apartat aprendrem a fer-nos preguntes i a donar algunes respostes sobre el turisme i la ciutat. 
Ara, llegiu aquestes preguntes, que us serviran per pensar i per saber què treballarem després.

ACTIVITAT

01

En què pensem 
quan pensem en el turisme? 

Quins turistes venen 
a Barcelona?

Jo soc un/una turista?

On van els turistes 
quan visiten Barcelona?

On dormen i on mengen 
els turistes a Barcelona?

Què compren?

Quins problemes
ens causa el turisme?

Quins beneficis
ens aporta el turisme? 

Quines altres preguntes vull plantejar 
sobre el turisme a la ciutat?

1. Què sabem sobre el turisme a la nostra ciutat?
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Ordenar les idees

A partir de l’activitat anterior, fes tres grups de conceptes per ordenar la teva selecció. 
Pots fer servir els espais d’intersecció entre un grup i l’altre si penses que un concepte podria estar 
en dos grups a la vegada segons el context.

· Compara la teva classificació amb la dels companys i companyes del teu grup. 
· Feu una sola classificació de tot el grup. 
· Compareu la vostra classificació amb la de la resta de grups. 

· Compara després la teva experiència amb la dels teus companys i companyes del grup i de la classe. 

Sí que està relacionat amb el turisme

No ho sé, tinc dubtesNo està relacionat amb el turisme

1.2. Quines són les nostres experiències 
com a turistes?
La meva història

Explica algun viatge o sortida que hagis fet. Què vas fer, què vas menjar, què vas visitar, què vas comprar, a qui 
vas conèixer, què et va agradar, on vas dormir (si és que vas dormir fora).

ACTIVITAT

02
ACTIVITAT

03

1. Què sabem sobre el turisme a la nostra ciutat?
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1.3. Quines representacions o quines imatges 
hem construït sobre el turisme a Barcelona?
Amb quina imatge ens quedem?

Observa les imatges que tens a continuació i escriu a sota de cada imatge una paraula o dues que la defineixi.
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ACTIVITAT

04
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1. Què sabem sobre el turisme a la nostra ciutat?
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Grup que fa l’enquesta: 
Edat de la persona enquestada:

A) Penses que el turisme és bo per a la ciutat de Barcelona?

     Sí       No

B) Quins beneficis en destacaries? 

     Econòmics
     De promoció de la ciutat al món
     Per poder conviure amb cultures diferents
     Perquè coneguin la nostra cultura
     Altres

C) Quins aspectes del turisme a la ciutat s’haurien de millorar?

     La saturació de l’espai públic 
     Els impactes ambientals 
     La distribució territorial del turisme 
     La modificació del teixit econòmic i l’especialització cap a l’economia del visitant 
     Altres

D) Penses que el turisme fa que Barcelona s’hagi convertit en una ciutat millor 
per a tota la seva ciutadania?

     Sí       No
Per què?

Selecciona les cinc imatges que millor representin el turisme de la ciutat de Barcelona 
i explica per quin motiu has escollit cada una.

Imatge núm.

L ’ h e  e s co l l i da  p erqu è . . .

Imatge núm.

L ’ h e  e s co l l i da  p erqu è . . .

Imatge núm.

L ’ h e  e s co l l i da  p erqu è . . .

Imatge núm.

L ’ h e  e s co l l i da  p erqu è . . .

Imatge núm.

L ’ h e  e s co l l i da  p erqu è . . .

1.4. Quina és la nostra opinió?

Et proposem fer una enquesta al teu centre educatiu

Per grups, feu una petita investigació sobre el que opinen els nois i les noies del vostre centre educatiu sobre 
el turisme a la ciutat. Feu una enquesta a entre deu i vint persones que estudiïn o treballin al centre. 
Podeu seguir l’esquema següent, però també podeu afegir altres preguntes:

ENQUESTA

ACTIVITAT

05

1. Què sabem sobre el turisme a la nostra ciutat?
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Després de fer l’enquesta, cal buidar i analitzar els resultats de cada una de les preguntes.

· Tria un color per a cada resposta i omple el “formatget” amb els percentatges.

· Tria un color per a cada resposta i omple el “formatget” amb els percentatges. · Tria un color per a cada resposta i omple el “formatget” amb els percentatges.

· Tria un color per a cada resposta i omple el “formatget” amb els percentatges.

Nombre d’alumnes que responen:

Nombre d’alumnes que responen:

Nombre d’alumnes que responen:

Nombre de respostes:

Percentatge d’alumnes

Percentatge d’alumnes

Percentatge d’alumnes

Percentatge de respostes

Sí

% % %

Sí

Econòmics

La saturació 
a l’espai públic

Promoció de la ciutat 
al món

Els impactes 
ambientals

Conviure 
amb cultures diverses

La distribució 
territorial del turisme

Conèixer la nostra 
cultura

La modificació 
del teixit econòmic

Altres

Altres

Sí
(Nombre de sís dividit 

pel nombre de respostes 
i multiplicat per 100)

Sí
(Nombre de sís dividit 

pel nombre de respostes 
i multiplicat per 100)

No
(Nombre de nos dividit 

pel nombre de respostes 
i multiplicat per 100)

No
(Nombre de nos dividit 

pel nombre de respostes 
i multiplicat per 100)

NS/NC
(Nombre de NS/NC dividit 
pel nombre de respostes 

i multiplicat per 100)

NS/NC
(Nombre de NS/NC dividit 
pel nombre de respostes 

i multiplicat per 100)

No

No

No responen (NS/NC)

No responen (NS/NC)

A) Penses que el turisme és bo per a la ciutat de Barcelona?

D) Penses que el turisme fa que Barcelona s’hagi convertit en una ciutat millor per a tota la seva ciutadania?

B) Quins beneficis en destacaries?

C) Quins aspectes del turisme a la ciutat s’haurien de millorar?

Sí

No

NS/NC

Econòmics

Promoció de la ciutat al món

Conviure amb cultures diverses

Conèixer la nostra cultura

Altres

La saturació a l’espai públic

Els impactes ambientals

La distribució territorial del turisme

La modificació del teixit econòmic
 
Altres

Sí

No

NS/NC

1. Què sabem sobre el turisme a la nostra ciutat?
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Nombre d’alumnes que responen:

Quines són les conclusions que es poden extreure dels resultats de l’enquesta? 

Escriu un informe fent una interpretació dels resultats:
    a) Sobre els aspectes positius del turisme
    b) Sobre els aspectes negatius del turisme

L e s  c on c l u s i ons  d e  l ’ enqu e s ta  són . . .Percentatge d’alumnes

Econòmics Promoció de la ciutat 
al món

Conviure 
amb cultures diverses

Conèixer la nostra 
cultura

Altres

Per què? Quines són les raons que donen els que diuen que SÍ?

Econòmics

Promoció de la ciutat al món

Conviure amb cultures diverses

Conèixer la nostra cultura

Altres

Nombre de respostes:

Percentatge de respostes

La saturació a l’espai 
públic

Els impactes 
ambientals

La distribució 
territorial del turisme

La modificació 
del teixit econòmic

Altres

Per què? Quines són les raons que donen els que diuen que NO?

La saturació a l’espai públic

Els impactes ambientals

La distribució territorial del turisme

La modificació del teixit econòmic
 
Altres

1. Què sabem sobre el turisme a la nostra ciutat?

· Tria un color per a cada resposta i omple el “formatget” amb els percentatges.

· Tria un color per a cada resposta i omple el “formatget” amb els percentatges.
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1.5. Què en pensen els barcelonins 
i les barcelonines?
Ara comentarem els resultats d’una altra enquesta

L’Ajuntament de Barcelona fa enquestes a la ciutadania anualment, per saber quina opinió tenen del turisme 
a la ciutat. A l’enquesta del 2017 es recullen els resultats d’aquest any i d’anys anteriors. Tot seguit n’exposem 
els resultats.

Contesta ara les preguntes següents:

a) Quina ha estat, des del 2012, l’evolució de l’opinió pública de les persones que viuen a Barcelona 
sobre el turisme a la ciutat? Per què penses que ha estat així?

b) Si compares els resultats del 2017 amb els que has obtingut de l’enquesta al teu centre, 
què en podem concloure?

Quina ha estat l’evolució aquests anys de l’opinió de la ciutadania?

c) Una altra pregunta demana si estan d’acord que Barcelona ha d’atreure més turistes o si, per contra, 
estem arribant al límit de la capacitat per donar-hi servei.

Adaptació de l’estudi: Ajuntament de Barcelona (2017). “Percepció del turisme a Barcelona - Any 2017. 
Presentació de resultats”. Barcelona: Oficina Municipal de Dades / Ajuntament de Barcelona, p. 13.

Adaptació de l’estudi: Ajuntament de Barcelona (2017). “Percepció del turisme a Barcelona - Any 2017. 
Presentació de resultats”. Barcelona: Oficina Municipal de Dades / Ajuntament de Barcelona, p. 13.
https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/percepcio_del_turisme_2017_informe.pdf

Més aviat sí

Més aviat no

No ho sap / no contesta

2012

96,1

2,9

1,0

95

4,1

0,9

92,4

6,4

1,2

91,5

7,6

0,9

86,7

11,0

2,3

83,1

14,4

2,5

20152013 20162014 2017

En general, creu vostè que el turisme és beneficiós per a Barcelona?

Barcelona ha de continuar atraient 
més turistes

S’està arribant al límit en la capacitat 
per donar servei als turistes

No ho sap / no contesta

2012

96,1

2,9

1,0

95

4,1

0,9

92,4

6,4

1,2

91,5

7,6

0,9

86,7

11,0

2,3

83,1

14,4

2,5

20152013 20162014 2017

Amb quina d’aquestes dues opcions està vostè més d’acord?

ACTIVITAT

06

1. Què sabem sobre el turisme a la nostra ciutat?
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Altres opinions

Llegeix les notícies següents per poder construir la teva opinió fonamentada.

Notícia 1
La meitat dels barcelonins creu que la ciutat ha arribat al límit de turistes
Públic. 29/08/2017 
Els veïns de Barcelona han elevat aquest estiu les seves reivindicacions en contra del turisme descontrolat. 
El conflicte no és nou, si bé ha experimentat darrerament el seu punt àlgid per les conseqüències negatives 
que molts ciutadans de Barcelona han denunciat. La sensació de rebuig als excessos de molts visitants, 
però sobretot l’augment dels preus de l’habitatge, han fet aflorar manifestacions i accions que han despertat 
l’interès mediàtic. [...]
https://www.publico.es/public/turisme-massiu-barcelona-meitat-dels-barcelonins-creu-ciutat-arribat-limit-turistes.html

Notícia 2
Vecinos de Barcelona toman la Rambla para protestar contra la masificación turística
El diario. 28/01/2017
Los barceloneses ya casi no pisan la Rambla. Más bien la evitan. El paseo que en el pasado fue un epicentro 
de la vida cultural y el ocio de la ciudad se ha convertido en una ruta turística. Los cafés de antes ahora 
ofrecen paella congelada y sangría; las tiendas de siempre se han transformado en mega stores 
de multinacionales del textil. [...]
https://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/Vecinos-Barcelona-Rambla-masificacion-turistica_0_606489470.html

Notícia 3
Catalunya tiene que decidir qué tipo de turismo quiere 
La Vanguardia. 27/07/2018
Más que de modelo turístico, que en el caso de Catalunya se ha demostrado sólido y exitoso en su conjunto, 
el que hace falta es tener claro el tipo de turista que queremos que nos visite porque eso determinará 
el modelo de país que queremos. Entender el turismo como un hecho estructural de la sociedad que hay 
que gestionar es primordial si Catalunya quiere ser un destino de referencia al mundo. [...]
https://www.lavanguardia.com/vida/20180726/451107243816/catalunya-modelo-turismo-barcelona.html

A partir de les notícies i de les teves experiències, quins creus que són els principals impactes 
positius i negatius del turisme a Barcelona? 

ACTIVITAT

07

EL VIATGE 
I EL TURISME 
EN EL 
PASSAT 
I EN 
EL PRESENT
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2.1. El Grand Tour.
Els inicis del turisme
Abans que existís el turisme tal com el coneixem avui en dia, hi ha hagut pelegrins, missioners, aristòcrates 
o excursionistes que han fet viatges amb motivacions diverses. Una d’aquestes raons era la formació, i un 
bon nombre de joves de l’elit europea es va sumar al viatge que es coneixia com el Grand Tour (segle XVII). 
Els joves que iniciaven aquest viatge ho feien per descobrir l’herència cultural de l’antiguitat clàssica i el 
Renaixement, i Itàlia era la principal destinació. Alguns estudiosos i estudioses consideren el Grand Tour com 
el primer moviment important de turistes. De fet, l’escriptor Stendhal va ser qui va proposar el terme turista 
per designar la persona que feia un tour.

Així doncs, la idea del turisme que tenim avui dia és força actual, ja que abans eren molt poques les persones 
que viatjaven per motius d’oci. No és fins a principis del segle XX que veiem una eclosió del turisme i que es 
produeix com a resultat d’un seguit de transformacions polítiques, econòmiques, socials i culturals. 
Avui entenem el turisme com “el desplaçament de persones fora del seu entorn habitual, per un període 
superior a 24 hores i inferior a un any per un motiu que no sigui el d’una activitat remunerada”, tal com defineix 
l’Organització Mundial del Turisme (OMT).

Analitza les fotografies i compara-les amb la situació actual

L e s  d i f e r èn c i e s  mé s  s ign i f I cat i v e s  en  r e la c i ó  amb  l ’ a c tua l i tat  són :

Plaça de Catalunya. 
Autor: Desconegut. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

La Rambla.
Autor: Desconegut. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

La Sagrada Família. 
Autor: Desconegut.  Arxiu Fotogràfic de Barcelona

La casa Milà. 
Autor: Desconegut. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

2. El viatge i el turisme en el passat i en el present

ACTIVITAT

08
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Canvi i continuïtat

La publicitat de l’Hotel Bristol, situat a la plaça de Catalunya, el 1918 anunciava el següent:

Què et crida l’atenció d’aquesta publicitat? Cada habitació té bany? Què vol dir telèfon interurbà? 
Quina diferència hi ha entre els hotels d’aquesta època i els de l’actualitat?

“Hotel de primer ordre. Tot confort modern. 
130 habitacions amb 200 llits i 80 cambres de bany. 

Primera casa a Espanya que té telèfon interurbà 
a totes les habitacions”. 

E l  qu e  em cr i da  l ’ a t en c ió  é s . . .

L e s  d i f e r èn c i e s  amb  e l s  hot e l s  a c tua l s  són . . .

2.2. El turisme de masses 
i les agències de viatges
El turisme de masses, que vol dir que les masses accedeixen al turisme, prové de les vacances pagades, 
una conquesta obrera que es formalitza a França als anys trenta del segle XX. A partir d’aquest moment 
es generalitzen les vacances pagades i el turisme deixa de ser una activitat reservada a la burgesia 
i l’aristocràcia. La primera agència de viatges del món va ser la companyia britànica Cox & Kings, creada 
el 1858, però el gran desenvolupament de les agències de viatges no va ser fins els anys vint del segle XX, 
quan es desenvolupa l’aviació comercial, entre països i entre continents. Les agències de viatges, a poc a poc, 
es van anar transformant en operadors turístics, que no solament oferien el viatge, sinó també l’allotjament,
els transports dins les ciutats de destinació, els recorreguts, les visites turístiques, els restaurants, etc.

L’arribada d’internet ha facilitat molt que els viatgers puguin organitzar-se ells mateixos el viatge comprant 
bitllets de transport i allotjament. Aquest canvi ha provocat que les agències de viatge hagin hagut d’adaptar 
la seva oferta i els serveis prestats per cridar l’atenció de les persones usuàries. A més a més, moltes agències 
de viatges ja no tenen oficines, sinó que tots els seus serveis es contracten i es paguen a través d’una web.

Fem d’agència de viatges

Imagineu que una família de Madrid vol fer un viatge turístic a Barcelona. 
Com organitzaríeu el viatge i l’estada a la ciutat?

Per organitzar-lo, has de saber que la família està formada pel pare i la mare i una nena de 12 anys. Per tant, 
això ho has de tenir en compte per al transport, l’hotel o les visites organitzades. La família té cinc dies 
per visitar Barcelona, amb el viatge inclòs, però no saben si ho faran la segona setmana de juny o la primera 
de juliol. Què els aconselleu? Tenen dubtes sobre si venir en tren o en avió, però sí que tenen clar que voldrien 
allotjar-se en un hotel de tres estrelles que sigui més o menys cèntric o estigui molt ben comunicat. 
Una activitat que sempre fan quan visiten una ciutat és fer un recorregut en bicicleta. 

Prepareu el viatge d’aquesta família, emplenant els diferents conceptes del quadre de la pàgina següent. 
Tota la informació la teniu a internet, però heu de saber escollir la millor oferta i també pensar en el que més 
convé a aquesta família.

ACTIVITAT

09

ACTIVITAT
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Viatge d’anada. Mitjà de transport:

Dates del viatge:

Data de l’anada:

Hora de sortida:

Viatge de tornada. Mitjà de transport:

Data de tornada:

Hora de tornada:

Hotel (4 nits):

Activitats del primer dia:

Activitats del segon dia:

Activitats del tercer dia:

Activitats del quart dia:

Activitats del cinquè dia:

Viatge dels tres:

Estada a l’hotel:

Menjars:

Visites (museus, etc.):

Transport a la ciutat:

Altres:

Total:

€

€

€

€

€

€

€

Organització d’un viatge i estada de cinc dies d’una família de tres membres de Madrid a Barcelona Despeses del viatge i l’estada

Compara els resultats amb els dels teus companys i companyes i determina quin dels viatges és 
més  sostenible i respectuós amb la ciutat. Per fer-ho, tingues en compte alguns dels criteris del turisme 
sostenible com per exemple:
    
    a) Contractar agències que es declarin sostenibles i que tractin bé els seus treballadors 
         i treballadores.
    b) Fer servir sempre que sigui possible el transport públic.
    c) Contribuir a l’economia local i consumir productes de proximitat.
    d) Conèixer i respectar la cultura, els costums i tradicions locals.
    e) Respectar la població autòctona i tenir actituds cíviques.

Les conseqüències
del turisme de masses

El turisme de masses genera uns efectes concrets 
en els llocs on es dona. Cal tenir en compte que 
el turisme no és ni bo ni dolent, depèn del context, 
dels elements estructurants i dels seus efectes. 
Pot tenir impactes ambientals negatius, efectes sobre 
el canvi climàtic però també sobre les persones 
que viuen a les destinacions d’aquest turisme 
de masses.
A l’enllaç següent tens informació d’un documental 
que tracta aquestes problemàtiques. 
(Durada: 1:02:30)
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/la-ciu-
tat-dels-turistes/video/5663250/ 

ACTIVITAT
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Una versió més curta de diferents aspectes la podem trobar a:

El turisme transforma les destinacions (Durada: 00:4:07)
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/sense-ficcio/el-turisme-transforma-les-destinacions/video/5663510/

Realment el turisme aporta riquesa al país? (Durada: 00:2:42)
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/dimarts-a-les-21-55-la-ciutat-dels-turistes-a-sense-ficcio/
realment-el-turisme-aporta-riquesa-al-pais/video/5663514/

Apujar sous i impostos per frenar la massificació turística de Barcelona (Durada: 00:5:28)
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mira-a-la-carta-la-ciutat-dels-turistes-sense-ficcio/
pujar-sous-i-impostos-per-frenar-la-massificacio-turistica-de-barcelona/video/5663517/

Després de veure el documental feu un debat per grups sobre les situacions que s’hi descriuen, les causes
i les conseqüències. Després poseu en comú les vostres conclusions amb tota la classe, on cada grup exposi 
les seves conclusions i proposi també solucions als problemes que es presenten en el documental.

Causes i conseqüències de les situacions que es descriuen al documental

Possibles solucions

Conclusions

He estado en Barcelona por motivos de trabajo durante 3 
días, pero también he aprovechado para comprar y pasear 
por la ciudad. Me he movido por Plaza España, Paseo de Gracia, 
Plaza Cataluña, Ramblas y el Born […] Me ha encantado 
la ciudad y pienso volver con la familia […]

[…] Hemos estado con unas compañeras 
en un congreso que se ha celebrado el fin 
de semana. También hemos dedicado unos 
días para ver algo del modernismo y visitar 
algunos museos. Hay zonas muy congestio-
nadas de gente, un poco masificado, aunque 
la ciudad merece la pena […]

Volver a Barcelona me recuerda mi juventud de estudiante 
cuando pasé una larga temporada en esta linda ciudad 
haciendo el doctorado en la universidad. Todavía conservo 
algunos amigos y amigas con los cuales he vuelto a recorrer 
los sitios más emblemáticos de la ciudad y otros sitios 
más desconocidos de los barrios.

[...] Feia molts anys que no venia a Barcelona, ara visc a 
Londres, però continua sent una ciutat fantàstica. La trobo 
a faltar.
Tot i això m’he dedicat a conèixer el meu barri i gaudir de 
la nova oferta d’oci, cultural i social. Gairebé no he trepitjat 
el centre per la massificació. Espero tornar a viure-hi de nou 
algun dia [...]

We arrived with a Cruise to the port of Barcelona. It was a 
wonderful day and a half, visiting everything. It is the most 
beautiful city in the Mediterranean with a great artistic 
heritage of modernism.

Solucions més destacades

Debat per grups

Debat per grups

2.3. Maneres de fer turisme: 
el descobriment, el viatge organitzat, 
l’escapada de cap de setmana
Cada vegada s’han diversificat més les maneres de fer turisme, des del viatge totalment organitzat per una 
agència de viatges, on tot està planificat i cronometrat, fins al viatge lliure que s’organitza la mateixa persona 
i que li permet canviar de plans segons els interessos en cada moment. El temps d’estada a la ciutat també 
condiciona el tipus de turisme; així, tenim el viatge curt de cap de setmana o el viatge de vacances de diverses 
setmanes. També s’han diversificat molt les motivacions per fer turisme: pot ser que sigui per motius 
de feina, culturals, d’oci, etc.

A continuació tens el testimoni de diferents persones que han fet 
un viatge turístic a Barcelona i han escrit a les xarxes socials

2. El viatge i el turisme en el passat i en el present
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23 març 2017 / 13:13
Lloc de procedència: Madrid
Dies d’estada: 3
Mitjà de transport: AVE

Antonio A-B-C

3 maig 2017 / 10:45
Lloc de procedència: Oviedo
Dies d’estada: 6.
Mitjà de transport: avió

María_Viajera

23 juny 2017 / 17:33
Lloc de procedència: Munic
Dies d’estada: 14
Mitjà de transport: avió

Alfons-Trotamons

22 setembre 2017 / 09:05
Lloc de procedència: Argentina
Dies d’estada: 14
Mitjà de transport: avió

Graciela-Patagonia

3 març 2018 / 19:50
Lloc de procedència: EUA
Dies d’estada: 10
Mitjà de transport: avió

Susan Fotografies: 
Vicente Zambrano
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Hemos estado en Barcelona 3 días con un viaje organizado 
en un recorrido por diversos sitios de Cataluña. La verdad 
es que nos ha faltado tiempo para ver todos los encantos 
de la ciudad. 
Barcelona me ha parecido muy cara, aunque esto es algo 
muy corriente en todas las grandes ciudades europeas 
que reciben mucho turismo, como Londres o París.

Classifica el tipus de turisme de cada una de les persones segons el temps, la finalitat del viatge
i les activitats turístiques que fa.

1

2

3

4

5

6

7

8

Per què viatja? Tipus d’estada Activitats turístiques

2.4. Moure’s i viatjar en un món global

El món com a origen i destinació

Visita la pàgina del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Paginas/FichasPais.aspx 

A la web anterior busca informació sobre els països següents 
i consulta l’apartat de seguretat. 

Quines conclusions podem extreure’n?

Les agències de viatges ofereixen viatges a tot el món, als cinc continents i al llarg de tot l’any. A més a més, 
els mitjans de comunicació ens ofereixen també notícies i coneixements globals; així, al mateix temps, 
tenim notícies de Xile, el Canadà, Sud-àfrica, la Xina o Nova Zelanda. I el mateix passa amb internet, que és 
una finestra oberta al món, on totes les persones de tot el planeta tenen accés a informació de qualsevol lloc 
a qualsevol hora.

SeguretatPaïsos

Haití

Brasil

Mèxic

Angola

Egipte

Bèlgica

Afganistan

Vietnam

Austràlia

2. El viatge i el turisme en el passat i en el present

Nos hemos alojado 6 días en un hotel 
del centro de la ciudad que contratamos por 
Internet antes de venir y ha sido muy cómodo 
para ver lo más interesante de Barcelona. 
El primer día nos dirigimos a la oficina 
de turismo para recabar la información más 
interesante sobre los eventos más actuales.

Um grupo de amigos veio em automóvel, viajamos de Lisboa 
a Barcelona, a esta cidade maravilhosa onde curtimos a 
praia e muita diversão.

23 abril 2018 / 18:00
Lloc de procedència: Xile
Dies d’estada: 9
Mitjà de transport: avió

Liliana

20 juny 2018 / 14:00
Lloc de procedència: Mèxic
Dies d’estada: 8
Mitjà de transport: avió

Marcos

23 abril 2018 / 18:00
Lloc de procedència: Lisboa
Dies d’estada: 14
Mitjà de transport: automòbil

Isabel Fotografies: 
Vicente Zambrano

ACTIVITAT
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Un món petit

Marqueu al mapa del món els llocs següents:
    a) els països d’origen dels nois i les noies 
        de la classe;

2. El viatge i el turisme en el passat i en el present

b) els països que hàgiu visitat entre tots i totes, i
c) un lloc que us agradaria visitar.

Conclusions sobre els països d’origen dels nois i les noies de la classe...

Conclusions sobre els països que hem visitat...

Conclusions sobre els llocs que ens agradaria visitar...

Quines conclusions podem extreure dels resultats del mapa anterior?

ACTIVITAT

14
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La notícia són 50 milions

Es imposible no ver algún avión con topos grises 
cuando se pasa por El Prat. El dominio de Vueling 
es incontestable en el aeropuerto de Barcelona: 
19,2 millones de pasajeros de los 50 que pasaron 
por sus terminales volaron con esta compañía del 
grupo IAG, que tiene a su más inmediato seguidor, 
Ryanair a gran distancia. La gran low cost de origen 
irlandés transportó a 7,4 millones desde y hacia 
Barcelona en su caso a través de la terminal T2, 
donde también opera la tercera compañía en número 
de pasajeros: Easyjet que llegó a más de tres millones 
y medio sumando los pasajeros transportados por 
su operador principal y la división suiza de la compañía. 
La cuarta posición del ranking la ocupa Norwegian 
que en 2018 utilizaron más de 1,8 millones de viajeros 
en El Prat, tanto en sus vuelos de corto y medio radio 
como los de la división de largo radio a diferentes 
destinos en Estados Unidos. [...]

Analitzeu les dades que es poden llegir en aquesta notícia, per exemple les d’aquest gràfic relatiu als països 
d’origen. Què en destaqueu?

https://www.lavanguardia.com/economia/
20190120/454194297265/vueling-low-cost-aeropuerto-
el-prat-barcelona-pasajeros.html Font: La Vanguardia

Font: La Vanguardia.

Vueling y el ‘low cost’ consolidan su hegemonía en 
El Prat en el año que se superaron los 50 millones 
de pasajeros. La Vanguardia.

Más de 50 millones de pasajeros pasaron por el aeropuerto de El Prat 
este 2018 (Pablo González)
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BARCELONA EN PASAJEROS

50.172.457
PASAJEROS POR PAÍSES

PASAJEROS POR CIUDADES

BARCELONA 35,2

BARCELONA 16,3

13,4

2,7

4,9

2,6

4,5

2,4

3,8

2

3,8

1,4

1,6

1,3

1,6

1,1 1

1,6

0,90,9

Millones de pasajeros

Millones de pasajeros

ACTIVITAT

15 A continuació tens un altre gràfic de la mateixa notícia sobre les companyies aèries que operen a l’Aeroport 
de Barcelona-el Prat.

Què són les companyies low-cost?

PASAJEROS POR COMPAÑÍAS

Busca informació sobre quines són les principals destinacions de les primeres companyies 
que apareixen al gràfic.

Font: La Vanguardia. Millones de pasajeros

VUELING: 19,2 LUFTHANSA: 1,4

RYANAIR: 7,4 AIR EUROPA: 1,1

EASYJET: 3,5 WIZZAIR: 916.000

NORWEGIAN: 1,8 BRITISH AIRWAYS: 837.000

IBERIA: 1,5 EUROWINGS: 741.000
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Feu un repàs de les notícies internacionals de diferents diaris d’aquests últims dies i marqueu en el mapa 
del món els països que hi apareguin.

Coincideixen aquests països amb els que penseu que reben més turisme?

Quins països no hi apareixen? Són països que tenen turisme?

Els mitjans de comunicació fan visibles els països del món

2. El viatge i el turisme en el passat i en el present

ACTIVITAT

16
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2.5. De quins països són els turistes? 
Quins països reben més turistes?

Observa el gràfic amb les arribades de turistes per continents

Visita la pàgina del Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Paginas/FichasPais.aspx 

Quan analitzem el fenomen del turisme observem que hi ha regions que són eminentment emissores de 
turistes i d’altres que són eminentment receptores.

International tourist arrivals: 1,323 milion
International tourist receipts: US$ 1,225 bilion*

* 2016 data Font: UNWTO

207 MILION

313 US$ bn*

AMERICAS

63 MILION

33 US$ bn*

AFRICA

671 MILION

450 US$ bn*

EUROPE

58 MILION

58 US$ bn*

MIDDLE EAST

324 MILION

371 US$ bn*

ASIA & PACIFIC

INTERNATIONAL TOURISM 2017

WORLD ARRIVALS: 1,323 MILLION

Comenta el gràfic. Per què penses que hi ha tanta diferència entre uns i altres continents 
quant a arribada de turistes? 

ACTIVITAT
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Comparem països i ciutats

Dels desplaçaments turístics internacionals que es donen al món, les destinacions més visitades el 2017 
van ser França (79 milions), Espanya (82 milions) i els Estats Units (51 milions).

Observa els dos gràfics següents sobre els països que fan més despesa en turisme i els que obtenen 
més beneficis com a receptors.

Compara els dos gràfics i extreu-ne conclusions a partir del que significa ser un país emissor 
o receptor de turistes. 

Comenta les següents dades relatives a les 10 ciutats més visitades del món l’any 2016, tenint en compte 
que són les xifres que indiquen només els turistes allotjats als hotels, que és una part cada vegada més petita:

Ordre

1
2
3
4
5

Ordre

6
7
8
9
10

Ciutat

Londres
París
Istanbul
Barcelona
Amsterdam

Ciutat

Milà
Roma
Viena
Praga
Madrid

Milions de visitants

19,88
18,03
11,95
8,20
8,00

Milions de visitants

7,65
7,12
6,69
5,81
5,26

LOS PAÍSES DEL MUNDO QUE MÁS GASTAN EN TURISMO 2017 LOS PAÍSES DEL MUNDO QUE MÁS GANAN EN TURISMO 2017

CHINA

EE.UU.

ALEMANIA

REINO UNIDO

FRANCIA

EE.UU.

ESPAÑA

FRANCIA

TAILANDIA

REINO UNIDO

258.000 millones $EEUU(+5%)

135.000 millones $EEUU(+9%)

89.000 millones $EEUU(+9%)

71.000 millones $EEUU(+2%)

41.000 millones $EEUU(+1%)

211.000 millones $EEUU(+2%)

68.000 millones $EEUU(+10%)

61.000 millones $EEUU(+9%)

57.000 millones $EEUU(+13%)

51.000 millones $EEUU(+12%)

2. El viatge i el turisme en el passat i en el present

ACTIVITAT
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ELS REPTES
DEL 
TURISME A 
BARCELONA

3.1. Barcelona ciutat turística: context

Barcelona s’ha convertit en una ciutat turística amb un creixement sostingut dels visitants. 
Actualment rep uns 23 milions de visites a l’any, 17 milions dels quals pernocten a la ciutat, 4,3 ho fan a altres 
municipis de Catalunya però visiten la ciutat, i 1,3 milions són creueristes¹. En un mateix dia Barcelona pot 
rebre més de 150.000 persones i, en temporada alta, aquesta xifra pot superar els 200.000 visitants.
 
La concentració espacial de les principals icones turístiques i de l’oferta d’allotjament turístic, així com 
la morfologia urbana de la ciutat (alta densitat i compacitat), genera que determinats espais experimentin 
una gran pressió i una gran intensitat d’ús. A aquests factors també hi hem d’afegir la tendència de creixement 
de les grans infraestructures de transport com l’aeroport i el port. 

Aquest increment de visitants ha transformat el teixit urbà, la mobilitat, les activitats econòmiques i també 
la vida quotidiana de molts barris. És sostenible el volum de persones que ens visiten? D’una banda, el turisme 
és font de riquesa, però, d’altra banda, el turisme és també origen de conflictes. 

¹ Dades pel 2017 de l’Estratègia de mobilitat turística: 
http://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/sites/default/files/documents/mesura_de_govern_mobilitat_0.pdf

3. Els reptes del turisme a Barcelona
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Observa els gràfics següents. Després contesta les preguntes 

Les principals atraccions turístiques, calculades a partir de les entrades venudes.
PEUAT, Ajuntament de Barcelona

Ràtio places allotjaments turístics i població resident. 
PEUAT, Ajuntament de Barcelona

ACTIVITAT
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3. Els reptes del turisme a Barcelona

< 5.00%

5.01 - 10.00%

10.01 - 25.00%

25.01 - 45.00%

45.01 - 100.00%

100.01 - 285.00%

19. Funicular del Tibidabo, 430.806
20. Casa de la Caritat (CCCB), 426.935
21. Golondrines, 335.297
22. MACBA, 324.425
23. Reials Drassanes, 318.823
24. Recinte Modernista de Sant Pau, 305.323
25. Palau Güell, 272.871
26. Museu Egipci de Barcelona, 257.537
27. Parc del Laberint d’Horta, 232.587
28. Museu Blau, 207.718
29. Trambia Blau, 207.718
30. Museu de Cera, 199.420
31. Palau de la Música Catalana, 183.533
32. Palau de Mar (MHC), 154.506
33. Centre d’Art Santa Mònica, 139.827
34. Palau de la Virreina, 137.959
35. Museu de la Xocolata, 136.384
36. Mirador de Colom, 130.780

ATRACTORS TURÍSTICS
NOMBRE VISITANTS

Punts d’interès turístic (dades 2014)

1. Basílica de la Sagrada Famillia, 3.260.880
2 Park Güell, 2.598.732
3. El Born Cente Cultural, 1.894.400
4. L’Àquarium de Barcelona, 1.530.484
5. Telefèric de Montjuïc, 1.328.468
6. Poble espanyol de Barcelona. 1.236,664
7. Parc Zoològic de Barcelona, 1.057.188
8. Museu d’Història de Barcelona, 973.034
9. La Pedrera, 932.356
10. Casa Batlló, 930.000
11. Museu Picasso, 919.814
12. Palau Robert, 810.000
13. CaixaFòrum, 775.068
14. CosmoCaixa, 739.649
15. Palau Nacional (MNAC), 718.320
16. Parc Atraccions Tibidabo, 618.741
17. Castell de Montjuïc, 577.639
18. Fundació Joan Miró, 489.928

Les platges de Barcelona (dades 2012)

          Banys Fòrum, 30.023
          Barceloneta, 435.333
          Bogatell, 364.029
          Llevant, 217.667
          Mar Bella, 228.925
          Nova Icària, 465.356
          Nova Mar Vella, 318.994
          Sant Sebastià, 469.109
          Somorrostro, 630.483

          La Rambla, 80.000.000
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Dades pel 2017 de l’Estratègia de mobilitat turística:
http://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/sites/default/files/documents/mesura_de_govern_mobilitat_0.pdf

Més informació sobre estadístiques del turisme a Barcelona, a la ciutat i a l’entorn: 
https://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/
estadistiques_de_turisme_a_barcelona_ciutat_i_entorn_estadistiques_2017.pdf

Les conclusions sobre el primer gràfIc són...

Les conclusions sobre el segon gràfIc són...

A partir de la comparació dels dos gràfICs penso que...

Les responsabilitats del turisme

Barcelona s’ha convertit en una ciutat turística en pocs anys, per la qual cosa és essencial integrar la diversitat 
i pluralitat de tots els agents que tenen coses a dir sobre el turisme. Fes una llista de les persones o entitats 
que haurien de participar en el debat públic sobre el turisme.

Per ajudar-te, tingues en compte entitats veïnals, empresarials, sindicals, culturals, socials... També els diferents 
subsectors, com ara transport, agències de viatge, allotjament, etc.

Nom Tipus d’entitat Sector / subsector 
al qual pertany

Responsabilitats

Associació
de veïns i veïnes

Veïnal Associacions dels barris Defensa dels drets
i la qualitat de vida 
del veïnat

ACTIVITAT
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3.2. Els impactes positius del turisme

Segons l’Organització Mundial del Turisme (UNWTO, per la denominació en anglès), el 2018 es van fer al món 
1.326 milions de desplaçaments internacionals i el turisme ha passat a ser el quart sector econòmic mundial, 
amb un 10% de pes sobre el total.²  

Econòmicament, l’impacte del turisme a Barcelona és molt important, representa prop del 15% del seu 
PIB (producte interior brut) i s’ha convertit en un sector essencial per a la ciutat. La despesa produïda 
pels visitants genera uns 26 milions d’euros per dia i uns 150.000 llocs de treball.³ L’impost sobre estades 
en establiments turístics (IEET), que han d’abonar els turistes quan pernocten a la ciutat, serveix per millorar 
el retorn social de l’activitat en el territori i compensar els efectes negatius que se’n deriven, com, per exemple, 
reforçant el servei d’autobusos que van a les platges en temporada alta o incrementant l’oferta cultural 
de la ciutat. El turisme de Barcelona afecta també el creixement de visitants a altres comarques i a la resta de 
l’Estat espanyol. A banda d’aquests grans beneficis hi ha una despesa indirecta en el comerç, el transport 
i la restauració que podria suposar el doble d’aquest benefici.

A la importància econòmica del turisme, hi hem de sumar els avantatges que comporta en termes d’intercanvi 
social i cultural (gastronomia, idiomes, etc.), obertura al món o increment del coneixement tant de la societat 
receptora com emissora. 

² UNWTO: 
http://www2.unwto.org/es 

³ Informe de l’activitat turística a Barcelona 2017. Ajuntament de Barcelona: 
https://www.barcelonaturisme.com/uploads/web/estadistiques/CAPSULA3_IA2018.pdf

Descriu els beneficis del turisme en els àmbits següents. 
Pensa si poden beneficiar la ciutat i si et poden beneficiar 
a tu de manera directa o indirecta

Àmbit

Impostos
(exemple)

Treball

Comerç

Mobilitat

Restauració

Comarques properes

Coneixement/
cultura

Cultura i educació

Internacionalització 
de la imatge de la ciutat

Altres…

Barcelona rep uns impostos de les 
activitats turístiques que poden 
revertir en serveis per a la ciutat

La ciutadania de Barcelona 
es beneficia dels serveis que es donen 
amb els recursos dels impostos

Beneficis ciutat Benefici persones

3. Els reptes del turisme a Barcelona
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3.3. Els impactes negatius del turisme

L’increment sostingut de visitants a la ciutat origina també determinats efectes negatius que cal 
gestionar de manera transversal i col·lectiva, amb l’objectiu de fer el turisme compatible amb la resta 
de necessitats i usos de la ciutat.
 
Tot i que econòmicament ha quedat palès quins són els principals beneficis del turisme, la contribució 
de l’activitat turística a l’economia no pot ser només mesurada a través de la seva aportació al PIB 
i a la despesa dels visitants. D’una banda, cal fer una distribució dels beneficis econòmics del turisme 
de manera més equitativa i transversal, tant des del punt de vista territorial com des dels diferents graons 
que componen l’activitat. En aquest sentit, és necessari potenciar la millora de les condicions laborals 
i la creació de nous llocs de treball de qualitat dins del sector, que fomentin una millora del benestar 
de la població resident. 

S’han de valorar igualment altres altres impactes derivats del turisme, com ara: els costos de gestió 
extraordinaris que ha d’assumir l’Ajuntament per fer front a la demanda de recursos o serveis (neteja, 
transport públic, seguretat...), l’augment de preus —sobretot en el mercat immobiliari—, la modificació 
del comerç tradicional o la possible aparició d’economia submergida.

El turisme tendeix a concentrar-se a l’entorn de les icones turístiques i als centres de les ciutats. Això fa que 
molts espais estiguin saturats de persones i serveis i es produeixin problemes de convivència en l’espai urbà. 
Una altra externalitat molt important és l’impacte negatiu sobre el medi ambient. Les emissions de diòxid de 
carboni que produeix cada turista per venir i tornar del seu lloc d’origen, si ve en avió, són molt elevades (96,9 
kgCO² diaris).

Aquests impactes han conduït a una àmplia mobilització de la població local que reclama una millor 
gestió del turisme per tal de garantir la seva qualitat de vida. Aquesta mobilització s’està canalitzant a través 
d’enfortir la implicació de la diversitat d’actors existents en els projectes turístics i, en especial, a partir de la 
creació del Consell Turisme i Ciutat (CTiC), que és l’òrgan obert de participació ciutadana, creat amb l’objectiu 
de debatre quin és el model de ciutat que volem i, per tant, quin és el desenvolupament turístic més adient
a la ciutat.

Com penses que podem evitar aquests efectes negatius?

Efecte negatiu

1

2

3

5

7

4

6

...

Possibles solucions

3. Els reptes del turisme a Barcelona
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3.4. Analitzar un tema controvertit: 
“S’ha de limitar el nombre d’allotjaments 
turístics?”
Tal com ha passat en altres ciutats com París, Amsterdam o Nova York, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar 
una moratòria el 2015 per limitar el nombre d’allotjaments turístics a la ciutat (albergs, residències, hotels, 
habitatges d’ús turístic, etc.), la qual va derivar en el Pla especial urbanístic d’allotjament turístic, 
més conegut com a PEUAT.

El PEUAT delimita quatre zones on ordena el nombre d’allotjaments turístics, tenint en compte
la proporció entre el nombre de places turístiques i la població resident actual (entre d’altres factors). 
D’aquesta manera, el PEUAT no admet la creació de nous allotjaments a les zones amb més saturació 
com Ciutat Vella o la Vila de Gràcia, però sí a d’altres com la Sagrera o Vallcarca i els Penitents 
(sempre tenint en compte una sèrie de criteris que estableix el mateix pla). Aquesta decisió va generar 
una certa controvèrsia perquè contraposava diferents interessos, com el veïnal i l’hoteler.

Dues opcions sobre la construcció d’allotjaments turístics

Pensa arguments a favor i en contra de la construcció de més allotjaments turístics al centre de la ciutat.

A  favor . . . E n  contra . . .

ACTIVITAT
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Grup 1
Associacions d’hotelers 
Podeu fer servir la següent informació titulada “Seis motivos que ponen en duda la eficacia de una moratoria hotelera”. 
El podeu trobar a la pàgina web següent: 
https://www.hosteltur.com/128413_hoteleros-de-todo-el-mundo-se-unen-contra-airbnb.html
https://www.hosteltur.com/128441_las-siete-medidas-que-reclaman-los-hoteleros-para-reformar-airbnb.html

Grup 2
Associació d’empresaris del centre de Barcelona
Podeu fer servir la informació següent per a la vostra argumentació:
https://www.lavanguardia.com/vida/20170322/421099025806/el-turisme-aporta-2000-milions-anuals-al-comerc-
de-barcelona-lequivalent-a-mes-dun-18-de-les-seves-vendes.html
https://www.viaempresa.cat/territori/comerc-accions-problemes-prestigi-barcelona_204756_102.html

Grup 3
Grup d’economistes 
Podeu fer servir la següent informació per a la vostra argumentació:
https://www.elperiodico.cat/ca/economia/20160312/ciutat-amb-turistes-ciutat-turistica-4966507
http://lameva.barcelona.cat/bcnmetropolis/2007-2017/dossier/nomes-hi-ha-dos-models-turistics-el-bo-i-el-dolent/

Grup 4
Ajuntament de Barcelona
Podeu fer servir la següent informació per a la vostra argumentació:
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2017/01/18/barcelona-dona-tramit-al-pla-que-regula-per-
primer-cop-els-allotjaments-turistics-de-la-ciutat/?hilite=%27PEUAT%27

Grup 5
Veïns i veïnes del centre
Podeu fer servir la següent informació per a la vostra argumentació:
https://www.favb.cat/articlescarrer/labts-valora-el-pla-dallotjaments-tur%C3%ADstics-peuat

Grup 6
Grup per a la sostenibilitat de la ciutat
Podeu fer servir la següent informació per a la vostra argumentació:
https://www.ecologistasenaccion.org/34717/el-turismo-masivo-arrasa-barcelona/

Una simulació i un debat

Us proposem fer una simulació entre els grups per fer després un debat, en què cada grup defensarà 
una posició a favor o en contra de la construcció de més allotjaments turístics. 
Cada grup ha de representar un col·lectiu i s’ha de pronunciar a favor o en contra de la construcció 
de més allotjaments turístics. 

3. Els reptes del turisme a Barcelona
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1. Un debat...
· És un tipus de discurs que defensa o contrasta opinions sobre un tema.
· L’opinió o posició es justifica amb raons o arguments.
· La seva finalitat és intentar convèncer o persuadir el receptor del missatge amb la intenció 
  de modificar la seva opinió.
· En trobem exemples en: debats televisius, crítiques musicals o cinematogràfiques, cartes 
  al director, demostracions matemàtiques, anuncis publicitaris, debats sobre economia, 
  política, medi ambient, etc.

2. Per debatre el millor possible, tingues en compte el següent:
· Cal que exposis amb claredat la teva opinió i les raons que la sostenen.
· Els arguments s’han de fonamentar en el coneixement après, no són raons subjectives.
· Els exemples t’ajudaran a donar força als teus arguments.
· Contraargumenta els posicionaments dels teus companys i companyes.
· Vincula el problema a altres qüestions que hi estiguin relacionades.

3. Recorda les normes bàsiques d’un debat:
· de demanar la paraula aixecant la mà abans d’intervenir.
· Pots intervenir quan se’t doni la paraula respectant els torns.
· No has d’interrompre la persona que parla. Podràs intervenir en el torn de rèplica.
· Aprofita per prendre notes si s’exposen els fets, raons o arguments que penses rebatre.
· Recorda que tens un temps limitat per expressar la teva opinió (si t’allargues excessivament 
  el moderador et pot treure la paraula).
· Cal que siguis respectuós amb els altres companys i companyes encara que no comparteixin 
  el teu punt de vista.
· És molt important que les teves crítiques vagin acompanyades de propostes o alternatives 
  per solucionar el problema.

4. Prepara’t una mica...
  Pensa detingudament en la qüestió sobre la qual girarà el debat. A continuació, cal començar 
  a treballar per estar preparats.

Per preparar el debat, penseu en les següents qüestions controvertides:
· Per què s’ha fet aquesta normativa?
· Qui pot estar-hi a favor? Per què?
· Qui pot estar-hi en contra? Per què?
· Quins arguments de pes dona cada part?

Abans de començar

Cada grup ha de preparar la seva argumentació a favor o en contra de la construcció de més allotjaments 
turístics en segons quines zones de la ciutat. Es pot ajudar de notícies, imatges, vídeos, etc. Per fer el debat, 
cal tenir en compte el següent:

Qüestió per debatre: Quina és la vostra posició respecte a aquest tema controvertit?

· Un cop hagis enllestit aquest petit guió, ja pots començar a debatre!

TESI 
Escriu en una frase quina és la teva posició sobre la qüestió d’acord amb el grup que representis.

Defensem que...

JUSTIFICACIÓ
Ara és el moment de defensar la teva tesi amb arguments i exemples que hi donin suport 
(recorda que tens informació sobre on pots trobar arguments).

Argument 1

Argument 2 

Exemple 1 

Exemple 2 

CONTRAARGUMENTACIÓ
Intenta avançar-te als arguments contraris a la teva argumentació i pensa com els pots rebatre. 
Així no t’agafaran de sorpresa.

Argument contrari 1

Contraargument 1

Argument contrari 2

Contraargument 2

3. Els reptes del turisme a Barcelona
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DIARI DE DEBAT
Apunta els arguments que donen els teus companys i els contraarguments que tu o altres persones 
hàgiu expressat. També pots fer servir el quadre següent per apuntar els contraarguments que vols fer servir 
quan et toqui el torn de dir-hi la teva.

I tu, què en penses? Finalment, dona la teva opinió personal.

Argument Contraargument

3.5. Què en sabem d’altres ciutats 
del món?
Com hem vist abans, el creixement del turisme és un fenomen global (en part produït per l’abaratiment 
del cost dels viatges) i moltes ciutats estan treballant en com gestionar les externalitats  negatives que es 
produeixen a l’espai públic, la població resident o el medi ambient, entre d’altres.

Podeu continuar llegint-la a la web següent: 
https://www.lavanguardia.com/natural/ecogallego/20190515/462251623910/
venecia-ejemplo-ciudad-afectada-turismo-masas.html

La Vanguardia. José Luis Gallego. 15/5/2019

Analitzem altres exemples del món

A continuació reproduïm una notícia en què es comenten algunes de les accions que s’han fet a altres ciutats 
per evitar la massificació i fer del turisme una activitat sostenible. Estaries d’acord a aplicar-les a Barcelona?

3. Els reptes del turisme a Barcelona
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Dona la teva opinió sobre si consideres convenients les mesures adoptades a diferents ciutats turístiques 
del món i quins efectes adversos poden suposar. 

Mesura Opinió 
(si és possible)

Possibles efectes adversos 
de la mesura

Limitar el nombre de visitants 
al dia i controlar els accessos

Incrementar el preu 
dels allotjaments

Elevar el preu del visat

Prohibir les visites

Altres

I  l a  meva  op in ió  f Ina l  so br e  l e s  me sur e s  qu e  conv indr ia  ap l i car  davant  la  mas s i f I ca c ió 
tur í s t i ca  i  e l s  prob l eme s  qu e  comporta  p er  a l  t e rr i tor i  i  l e s  p e r son e s  é s . . .

NOSALTRES 
SOM CIUTAT 
I TAMBÉ 
SOM 
TURISTES
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4.1. Les persones també som ciutat

Quan pensem en la ciutat de Barcelona ens venen al cap imatges de diferents llocs de la ciutat, 
alguns d’emblemàtics i que formen part de la imatge turística de la ciutat, però també altres llocs 
més personals, com els espais on hem nascut, hem viscut o hem tingut experiències de vida. Racons i espais 
dels quals tenim records de la infància, de la joventut o de la vellesa. Barcelona està formada pels seus edificis, 
platges, parcs, carrers i cases, però també per les persones que hi viuen, les que l’han construït i l’han habitat, 
les que hi han viscut i hi viuen, que gaudeixen i pateixen, protesten, s’emocionen i estimen la seva ciutat.

Gil Cabestany: “Ciutadans”. 
Dins de Colomer, R. (comp.). 
Imatges i sensacions: textos poètics 
per al coneixement de la ciutat. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1992-1993. p. 99.

Foto: Paola de Grenet

Llegeix la poesia següent i dona la teva opinió 
sobre el seu significat

CIUTADANS

Els ciutadans
també som paisatge

de la Ciutat.
Vós, tu i jo

Som un, som dos, som tres.
Som poble, sabeu?

L a  po e s ia  s ign i f I ca  qu e . . .

ACTIVITAT
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Els meus racons de la ciutat

Les nostres vivències a la ciutat estan plenes d’experiències que ens uneixen al seu paisatge, de tal manera 
que hi ha una sèrie de racons que tenen un significat especial per a nosaltres: una plaça, un carrer, una porta, 
un parc, un edifici, uns bancs, uns balcons, etc.

Fes una fotografia i descriu algun racó del teu barri que tingui per a tu un significat especial o que t’agradi 
per alguna raó.

Fotografia Significat

Foto: Paola de Grenet

Autor: Vicente Zambrano

Autor: Vicente Zambrano

4. Nosaltres som ciutat i també som turistes
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4.2. Com em relaciono amb els turistes 
com a ciutadà o ciutadana de Barcelona?
A Barcelona ens hem acostumat a conviure amb el turisme, amb les persones que visiten Barcelona 
i amb aquelles amb qui coincidim en els diferents espais de la ciutat. L’actitud de les persones que viuen 
a les ciutats turístiques també és un indicador de la seva capacitat d’acollir. Un moment històric de la capacitat 
d’acollida de la nostra ciutat va ser el fenomen del voluntariat de Barcelona 92, com a moviment de suport 
als Jocs Olímpics i Paralímpics del 1992, que va aglutinar 102.000 persones voluntàries, un 75% de les quals 
tenia entre 13 i 22 anys. Van fer tasques de traducció, protecció, controls, informació, acompanyament, etc. 
Com a homenatge als voluntaris i les voluntàries olímpics hi ha la plaça dels Voluntaris Olímpics, situada 
a la Vila Olímpica.

Quan em pregunten per un carrer 
o un lloc…

Quan veig algú que s’ha perdut…

Quan veig que algú té 
un comportament incívic…

Quan veig que s’està cometent 
una injustícia…

Quan observo algun element del paisatge 
urbà en mal estat que pot ser perillós...

Quan m’adono que el transport no va bé...

Què faig si...

A continuació tens una sèrie de situacions en  les quals et pots trobar en algun moment. Pensa què faries 
davant cadascuna d’elles.

Acció Resposta

ACTIVITAT
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(...)
Per últim, com a residents, també podem participar d’un desenvolu-
pament del turisme sostenible. Les queixes, el descontentament, la 
preocupació i les iniciatives dels col·lectius ciutadans sobre l’activitat 
turística són profitosos. S’ha d’afrontar la realitat de la massificació i 
els efectes negatius del turisme per participar en la construcció de la 
ciutat turística. En el turisme, la co-construcció de la ciutat sostenible 
implica que ha d’existir una col·laboració entre les entitats públiques 
i privades, entre la societat civil i les entitats de gestió turística, entre 
les universitats i l’esfera pública. En el sentit més ampli, la gestió 
sostenible implica la col·laboració entre una àmplia diversitat d’agents 
per construir una ciutat que tingui en compte les necessitats de tots 
els seus usuaris i miri de beneficiar la comunitat local.

https://www.elperiodico.cat/ca/mes-valor/20170626/
sostenibilitat-i-responsabilitat-social-6129211

Quin significat té el concepte de “responsabilitat social” a la notícia?

Com podem ajudar?

Llegeix la següent notícia sobre la responsabilitat col·lectiva davant del turisme.

4. Nosaltres som ciutat i també som turistes
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1 2

3 4

5

7

6

Quines són les respostes que donen aquestes persones entrevistades?

4.3. Com em comporto com a turista 
quan viatjo a altres ciutats?
I vostè, és un turista sostenible?

Aquesta pregunta es fa en el documental que podràs veure seguint l’enllaç següent: 
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/hi-ha-massa-turistes/video/5779814/

I tu? Ets un turista “sostenible”?

1

5 6 7

2 3 4

ACTIVITAT

30 Decàleg del viatger responsable

Aconseguir un model de turisme sostenible requereix que tothom sigui responsable quan fa de turista, 
i també que els governs de les ciutats, les empreses i les entitats de gestió de turisme tinguin la sostenibilitat 
com a objectiu irrenunciable. Quan viatgem ens podem preguntar: a quin hotel vull allotjar-me? És un hotel 
d’una cadena internacional o és un hotel local? Si viatjo en un creuer, com beneficio l’economia local? 
Els treballadors i les treballadores que ens donen un servei, tenen un sou digne? Quan comprem records, 
aquests estan produïts al lloc que visitem o en un altre país? Quan viatgem, ens preocupem per conèixer 
la cultura, la vida, la llengua o les tradicions del país? Aquestes qüestions i d’altres tenen a veure amb 
la responsabilitat personal per aconseguir un turisme sostenible, ja que tenen un impacte sobre l’economia 
i la societat del lloc que visitem.

1. La sostenibilitat comença en el moment de fer 

la reserva del viatge 

Quan planifiquis el teu viatge tria aquells proveïdors que ofereixin garanties 

de sostenibilitat social, cultural i ambiental, i que s’hagin compromès 

amb els criteris de turisme sostenible i responsable. 

2. Prioritza el transport sostenible 

Tant en el viatge d’anada i tornada de la destinació escollida, com en el transport 

que empris en la teva estada, opta sempre que puguis per una mobilitat sostenible 

(transport públic, bicicleta, caminant, vehicle elèctric...). 

3. Allotja’t en establiments sostenibles 

Allotja’t en establiments que ofereixin als seus treballadors/ores unes condicions 

laborals justes, que promoguin els productes i serveis de proximitat, que fomentin 

la cultura del lloc i siguin responsables amb el medi ambient. 

4. Evita el malbaratament de l’aigua i l’energia 

Empra els recursos naturals de la destinació, com l’aigua i l’energia, 

amb moderació. 

5. Respecta l’entorn 

Respecta l’entorn i sigues conscient de la petjada de carboni que genera 

la teva visita i fes el possible per reduir-la. 

6. Contribueix a l’economia local 

Consumeix productes i serveis locals i de proximitat. Aposta pel comerç 

de proximitat i busca els productes i experiències relacionats amb la identitat local. 

7. Respecta la població local 

Per uns dies, el lloc que visites esdevé casa teva, i els residents de la zona, 

els teus nous veïns. Respecta els seus costums i hàbits. Respecta el seu descans 

i evita molèsties i sorolls excessius. 

8. Minimitza la generació de residus 

Evita embrutar, contaminar i generar més residus dels necessaris.

9. Allarga la teva estada 

Aprofita millor el viatge, fent estades més llargues i anant a aquells punts d’interès 

que es troben a les zones properes de la destinació, més enllà dels atractius 

turístics més coneguts. 

10. Sigues un agent afavoridor d’un turisme sostenible 

Difon i fes teu el missatge del turisme responsable i sostenible.

4. Nosaltres som ciutat i també som turistes
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Comenta cada un dels punts anteriors en funció de si hi estàs d’acord o no, si ho has experimentat, si estaries 
disposat a complir-lo i com.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D’acord… Ho he vist quan… Ho faria així...

Quines són les teves conclusions sobre el decàleg?

4.4. I en el turisme, quin paper hi tenen 
les dones?
En molts països del món, les treballadores del turisme són majoritàriament dones que, a més a més, 
es concentren en les feines menys valorades i més mal remunerades. Dins de les Nacions Unides hi ha 
un organisme especialitzat en el turisme, que és l’OMT (Organització Mundial del Turisme), que promou 
el desenvolupament d’un turisme que incideixi positivament en la vida de les dones. L’OMT vol contribuir així 
a la consecució del Cinquè Objectiu del Desenvolupament Sostenible: “Aconseguir la igualtat de gènere 
i empoderar totes les dones i nenes”.

Empoderar les dones en el turisme

Busca informació sobre el Cinquè Objectiu del Desenvolupament Sostenible: 
https://www.diba.cat/es/web/ods/igualtat-de-genere 

Et proposem que dibuixis un símbol per a cada una de les metes que es pretenen aconseguir 
amb aquest objectiu.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Meta MetaSímbol proposat Símbol proposat

4. Nosaltres som ciutat i també som turistes
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A continuació tens altres rutes per descobrir el paper de les dones en la història i la cultura de Barcelona. 
Visita cada una de les webs que s’indiquen i explica què s’hi ofereix, emplenant la taula següent:

A PEU PER LA BARCELONA DE LES DONES

Ruta de les dones del Museu d’Història de Catalunya. 
Vides quotidianes, però també algunes de més conegudes 
a l’època, com les de les reines, metgesses, intel·lectuals, 
religioses o dones que també van ser influents en la seva 
època, un bagatge que moltes vegades no tenim present. 
L’itinerari transcorre pels carrers de Ciutat Vella, 
testimonis durant segles dels oficis femenins més variats. 
A través de l’itinerari descobrirem l’evolució històrica 
que ha tingut el paper de les dones en la nostra societat. 
Coneixerem també els espais que són llegat de les gestes 
femenines de la història.
Pàgina web: A peu per la Barcelona de les dones

Autor: Víctor Zambrano

Nom de la ruta Web Què s’hi ofereix?

La ciutat de les dones, un itinerari 
històric per Barcelona 

http://www.cdbacderodap9.org/
barcelodona/

http://www.barcelonarebelde.
com/tour/ruta-de-las-muje-
res-de-la-barcelona-rebelde/

https://www.timeout.cat/barcelona/
ca/que-fer/ruta-taller-com-eren-i-
com-vivien-les-dones-a-barcelona 

http://xarxanet.org/comunitari/
noticies/les-dones-de-barcelona-
rutes-guiades-per-coneixer-la-ciu-
tat-en-femeni

Ruta de les Dones de la Barcelona 
Rebel

Com eren i com vivien les dones 
a Barcelona?

Les dones de Barcelona: rutes 
guiades per conèixer la ciutat 
en femení

Rutes turístiques per la Barcelona de les dones

Al llarg de la història els carrers de Barcelona han estat testimonis de la vida de moltes persones, però 
la majoria de vegades només se’n destaquen els homes, mentre que les dones queden relegades i semblen 
invisibles, quan en realitat també han construït la ciutat en cada època. 
Avui dia aquesta situació s’intenta canviar, per exemple, diverses entitats organitzen rutes que destaquen 
el paper de les dones en la història de Barcelona.

A continuació tens una llista de rutes per conèixer la vida i la feina de les dones de Barcelona. 
Llegeix i fes una visita a les webs.

ACTIVITAT
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4.5. Com podem promoure l’equitat 
territorial amb el turisme?
La pressió del turisme a Barcelona és desigual, ja sigui per la concentració d’icones turístiques 
en determinats espais, per la distribució de l’oferta d’allotjament turístic o per la projecció exterior. 

La imatge de Barcelona es relaciona amb la Sagrada Família, el Park Güell, el barri Gòtic, la Pedrera, 
l’estàtua de Colom, la Torre Glòries, la Rambla, etc. Però Barcelona no és només el centre de la ciutat 
o determinats edificis històrics o artístics, Barcelona és també els seus barris, amb les seves històries, 
els seus edificis i el seu patrimoni material i immaterial.

Què diuen les dades d’allotjament turístic a la ciutat? D’acord amb aquestes dades,
com es distribueix el turisme dins la ciutat? Qui se’n beneficia?

Font: Observatori del Turisme a Barcelona (2017). Informe de l’activitat turística a Barcelona.

Com es distribueix el turisme dins la ciutat?

Analitza les següents dades sobre les places d’hotel per districte i els habitatges d’ús turístic 
també per districtes de la ciutat de Barcelona. 

Nombre de places d’hotels 
(31/12/2017)

Nombre de places d’HUT 
(31/12/2017)

Ciutat Vella

L’Eixample

Sants-Montjuïc

Les Corts

Sarrià - Sant Gervasi

Gràcia

Horta-Guinardó

Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

18.406

20.507

6.242

6.121

3.312

829

913

282

222

13.295

70.129

3.096

29.485

6.180

1.605

3.515

5.967

1.430

118

536

6.979

58.911

4. Nosaltres som ciutat i també som turistes
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Què té de meravellós el meu paisatge urbà quotidià?

El paisatge de la ciutat està format també pels petits detalls que trobem a les façanes, els fanals, 
les decoracions de petit format, els balcons, les botigues velles, les fonts... Observeu aquestes imatges.

Per grups feu un recull de racons especials del vostre barri, 
que estigui format per tot tipus d’elements sobre els quals 
valgui la pena parar l’atenció un moment. Poden ser edificis, 
façanes, mitgeres, escultures a l’aire lliure, detalls dels balcons, 
de les portes, dels poms, de les finestres, fonts, bancs, elements 
d’un parc, arbres o adornaments amb flors, així com elements 
del terra, llambordes, etc.

Autors fotografies:
1,2,5,6,7,8,9: Vicente Zambrano.
3: Lidia Carbonell. 4: Antonio Lajusticia.

1

5

6 7

2

3 4

8

9
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· Feu una presentació a la resta de companys i companyes del treball que hàgiu fet.

Element/localització Fotografia Explicació
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CONCLUSIONS: 
CONSTRUÏM 
EL FUTUR 
DE LA 
BARCELONA 
TURÍSTICA

Què més voldríem saber?
Quines preguntes ens fem ara?

Estem acabant aquest treball i segur que ara tenim més preguntes que quan el vam començar. Preguntes 
sobre el turisme a Barcelona d’aspectes que no coneixíem i que ara ens fan pensar. El tema del turisme 
és molt important per a la ciutat perquè significa riquesa econòmica, cultural i social, però també és un tema 
controvertit perquè el seu creixement crea dubtes i planteja interrogants sobre com aquest està afectant 
el medi i les persones que hi viuen, i obre el debat sobre la necessitat de gestionar-lo. També hem reflexionat 
sobre com ens comportem nosaltres com a turistes, si som turistes sostenibles, conscients i responsables 
de les nostres actuacions en els llocs que visitem.

Ha canviat la meva imatge 
del turisme? Per què? 

Havia pensat mai si soc un/
una turista sostenible?

Soc més conscient sobre 
com es reparteixen terri-
torialment els beneficis 
del turisme?

Sabia els problemes que genera 
el turisme per al medi ambient?

M’havia plantejat mai com afecta 
el turisme als barcelonins i les 
barcelonines?

Sabia abans de fer 
aquest treball els beneficis 
que aporta el turisme?

Quines altres preguntes vull plantejar 
sobre el turisme a la ciutat?

5.1. Responsabilitat: individual i col·lectiva. 
Què han de fer els i les responsables, què 
ha de fer la ciutadania i què he de fer jo?
El turisme requereix el compromís i la participació de tothom, cal saber quina és la responsabilitat 
de cada una de les parts, i com poden afavorir el desenvolupament sostenible del turisme. 

Reflexiona i escriu quina és la responsabilitat i el deure de cada 
una d’aquestes entitats i persones perquè el turisme no tingui 
un efecte negatiu sobre la ciutat:

Quins beneficis tenen? Quina és la seva 
responsabilitat i el seu deure?

L’Ajuntament de Barcelona

La Generalitat de Catalunya

Les agències de viatges i empreses 
privades de turisme

Els hotels i els habitatges 
d’ús turístic

Els comerços de la ciutat 
i les empreses de restauració

Els i les turistes que visiten 
la ciutat

La ciutadania de Barcelona 
a través de les seves associacions

Les persones de manera individual

Què pots fer, tu? 
Què faries? 
Què faràs?

5. Conclusions: construïm el futur de la Barcelona turística
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5.2. Sostenibilitat: Què és la Carta 
Mundial de Turisme Sostenible +20?
Barcelona vol ser una ciutat sostenible que garanteixi que la generació de riquesa derivada de les activitats 
turístiques no posa en joc el futur de la destinació, ni del territori ni la forma de viure-hi. Hi ha molts documents 
que recullen la importància de garantir un turisme sostenible. La Carta Mundial de Turisme Sostenible +20 
té el suport de la Unesco i reconeix la importància del turisme a escala mundial, però posa en evidència també 
les seves externalitats negatives i, en conseqüència, proposa solucions.

Completa la taula següent sobre temàtiques que tracta 
la Carta Mundial de Turisme Sostenible +20

Per fer-ho, pots consultar el document a l’enllaç següent: Carta Mundial de Turisme Sostenible +20.
http://cartamundialdeturismosostenible2015.com/wp-content/uploads/2016/03/
CARTA-MUNDIAL-DE-TURISME-SOSTENIBLE-20.pdf 
Escriu què pot fer el turisme per millorar cada un dels àmbits:

Pau i convivència

Patrimoni

Natura

Canvi climàtic

Energia

Residus

Transport

Pobresa

Comunitat local

Conceptes Canvis que es proposen

Cohesió social

Desenvolupament
econòmic

Tecnologies
innovadores

Cultura

ACTIVITAT
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Espais/nom Situació/adreça Elements destacables

En grup, penseu un recorregut dins del vostre districte 
pels espais verds, parcs i jardins
Heu d’emplenar la taula següent amb les dades del trajecte i també reproduir el plànol del districte 
i assenyalar-hi el recorregut que proposeu, amb les parades oportunes a cada espai, destacant el que penseu 
que val la pena explicar amb més deteniment per la seva rellevància.

Plànol del recorregut pel districte

ACTIVITAT
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La cohesió en el turisme es defineix en el Pla Estratègic de turisme com: “L’enfortiment dels vincles 
de les activitats turístiques amb els agents i la població del territori per endegar projectes col·lectius que vetllin
per la ciutat en la seva complexitat com a espai comú tenint en compte la pluralitat de veus i necessitats”.

Per grups busqueu al vostre barri carrers i places 
amb nom de dones i investigueu qui eren

Busqueu informació sobre quan van viure, on van viure, què van fer, on se situa el carrer i altres aspectes
que pugueu descobrir.

5.3. Cohesió: Barcelona som tots i totes

ACTIVITAT
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Per grups feu un estudi sobre l’accessibilitat al vostre barri

Heu de valorar l’accessibilitat a edificis i espais públics, als carrers, places, etc. Penseu les dificultats 
amb les quals es pot trobar una persona amb mobilitat reduïda o amb algun condicionant físic, 
però també persones amb diversitat funcional.

Nom del meu barri:

Autor: Vicente Zambrano

Persones que formen el grup:

Informe sobre l’accessibilitat

5. Conclusions: construïm el futur de la Barcelona turística

ACTIVITAT

40



76 77

5.4. Coneixem el patrimoni dels barris

El patrimoni cultural és el conjunt de béns tangibles i intangibles, que constitueixen l’herència d’un grup 
humà i formen part de la seva identitat col·lectiva. El patrimoni cultural s’hereta, es transmet i es renova 
de generació a generació. El patrimoni cultural tangible o material es compon dels béns mobles i immobles 
fets per les societats del nostre passat: arquitectònic, arqueològic, artístic i històric, industrial i natural. 
El patrimoni cultural intangible i immaterial constitueix el patrimoni intel·lectual que fa única una comunitat, 
com les tradicions i creences, la literatura, la música, les celebracions, els coneixements de tot tipus, 
com les fonts orals, les històries o les llegendes, l’artesania o la gastronomia, entre d’altres.

Barcelona té un gran patrimoni cultural material i immaterial, que es distribueix per tota la ciutat, 
per tots els districtes i a cada un dels seus barris. Més enllà dels edificis i les tradicions més conegudes, 
hem de defensar també el coneixement i la defensa del patrimoni cultural de cada barri. Un exemple 
d’aquest patrimoni el trobem al districte d’Horta, i concretament als seus safareigs. Durant el segle XVIII 
i fins a mitjans del segle XX, la manca d’aigua corrent a les cases d’Horta i la proliferació de pous i mines 
d’aigua a la zona van propiciar que grups de dones creessin empreses dedicades a la bugaderia. Les dones 
anaven a buscar la roba de les famílies més riques residents al centre de Barcelona, i d’esglésies o hospitals 
de la ciutat, i la tornaven neta i eixugada al sol. Aquest sistema va durar fins a la generalització de les rentadores.

És important conèixer aquests fets que formen part de la memòria històrica dels barris i de la ciutat. 
Per això et proposem l’activitat següent.

Barri de bugaderes d’Horta, c. Aiguafreda
Autor: Enfo. Creative Commons.

Un viatge per la memòria de les persones del barri

Per grups, feu algunes entrevistes a gent gran que faci temps que visqui al barri i que us podrà indicar quins 
són els fets, elements o llocs més emblemàtics de la història del barri i de la vida de les persones que hi han 
viscut. Enregistreu alguns fragments de les entrevistes en vídeo. 

Amb aquestes informacions i amb altres dades que podeu investigar de la història del vostre barri, dissenyeu 
un recorregut de la memòria de les persones del barri. Penseu que el recorregut s’ha de poder fer en un matí 
o en una tarda i ha de tenir diverses parades. Cal fer el plànol del recorregut. 

També podeu trobar informació a:
http://memoriabcn.cat/home/cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/programesmemoria/ca/programes/
https://www.barcelona.cat/ca/coneixbcn/pics

Entrevista a una persona gran que faci temps que visqui al barri.

Qui fa l’entrevista: Barri:

Nom de la persona
entrevistada:

Data:Edat:

Temps que fa 
que viu al barri:

Fets de la història del barri:

Patrimoni material:

Espais del barri especials:

Tradicions, llegendes, coneixements:

Professió:

5. Conclusions: construïm el futur de la Barcelona turística
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Proposta de recorregut de la memòria de les persones del barri.

Nom del barri:

Parades

Parada 1:

Parada 3:

Parada 5:

Parada 2:

Parada 4:

Parada 6:

Plànol:

Fets/llocs Elements destacats Protagonistes

Fem un vídeo

A partir del que heu après, feu en grup (entre 5 i10 alumnes) un vídeo que pot durar entre uns 2 i 3 minuts. 
Penseu de quin tema voleu parlar i com ho voleu explicar. Pot ser sobre el vostre barri o qualsevol altre tema 
relacionat amb el turisme.

Penseu en la localització, la història, els actors, el vesuari, el so, la música, el pla de rodatge, el muntatge...

Storyboard

5. Conclusions: construïm el futur de la Barcelona turística
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Una campanya publicitària

Les ciutats turístiques fan campanyes pensades per donar una imatge atractiva i positiva, sostenible, 
acollidora, amb qualitat de vida i cohesió social. Observa els següents logotips que van ser dissenyats 
amb aquest objectiu a diferents ciutats.

Pensa una campanya i una frase adreçades a possibles 
visitants del teu barri. Cal que pensis bé quina imatge 
vols donar del barri, què vols destacar, quina imatge 
vols que se’n facin els possibles visitants. Quin cartell 
publicitari faries?

Treballa en grup per dissenyar-lo i per aconseguir 
les fotografies necessàries, per pensar l’eslògan, etc. 
Després exposeu a la classe els resultats.

Cartell publicitari

Pekín (Xina)

ACTIVITAT
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Barcelona turística: futurs possibles, probables i desitjables

5.5. Innovació: Com imaginem el futur? 
Com construïm el futur? Futurs possibles, 
probables i desitjables
Com serà el turisme de Barcelona en el futur? El futur serà el que decideixin els barcelonins i les barcelonines 
en el present. Per això és important participar, perquè el futur sigui una construcció col·lectiva. La ciutat 
té un projecte que està desenvolupant per a la millora del turisme a la ciutat. En aquest procés de millora 
cal introduir imaginació i innovació. Les noves tecnologies i els recursos digitals innovadors ens han d’ajudar 
a pensar un turisme més sostenible, que afavoreixi la igualtat, la convivència i la cohesió social. Amb aquest 
horitzó et proposem l’última activitat, perquè pensis en els diferents tipus de futur que podem construir 
entre tots i totes. Ànims!

F utur s  po s s i b l e s

Futur s  probab l e s

Futur s  d e s i tjab l e s
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