
2) MODEL ECONÒMIC amb el geògraf Ivan Murray

El taller sobre el model econòmic del turisme consistia en una primera exposició a càrrec de 
l’Ivan Murray seguida de preguntes. A continuació, el grup es va dividir en dos per tal de facilitar 
la participació; tots dos grups van tractar el mateix tema, però el segon (dinamitzat per l’Ernest 
Cañada) va fer especial èmfasi en la qüestió de les condicions laborals al sector.

Relat / anàlisi per l’Ivan Murray:
Anàlisi del sector turístic i el seu model econòmic; impactes, gestió i desenvolupament

Repàs històric del turisme de masses a l’Estat Espanyol des dels seus inicis, durant la dictadura 
franquista, fins als anys 50, coïncidint amb la fi de l’autarquia. Explica l’arribada del turisme a les 
Illes Balears i el model d’explotació hotelera que s’imposa, basant-se en l’aprofitament de mà 
d’obra barata en condicions laborals molt precàries.

Anys 60: els treballadors del sector es mobilitzen, s’organitzen i protesten per les seves nefastes 
condicions de treball. Al capital turístic balear li interessa expandir-se i salta a la península.

Anys 70: malestar en el sector productiu industrial (condicions salarials i laborals insalubres, 
malalties), que desemboca en la crisi dels anys 70. Paral·lelament comença una intensificació de 
l’activitat a les zones turístiques, s’estableix una dinàmica de concentració en menys corporacions 
i apareixen noves fórmules d’explotació i massificació turística (ex: construcció d’apartaments 
turístics a les illes).

Anys 90: augmenta l’especialització turística de les zones de costa, vinculada a l’especulació 
immobiliària i a les inversions en infraestructures i xarxes de transport. Augmenta la urbanització 
i desapareixen grans superfícies de terrenys agraris. El capitals financers estatal i europeu faciliten 
les inversions.

A mitjans dels 90 podríem dir que hi ha una pugna per veure qui impulsa les lleis urbanístiques 
més salvatges; guanyen Múrcia i País Valencià però a tot arreu es permet la urbanització massiva. 

Entre el 1994-2007 és quan hi ha una inversió major del capital financer, estatal i internacional. 
Tot i que  la inversió immobiliària dels capitals financers internacionals comença a caure una mica 
abans, a partir del 2004.

En aquella moment el moviment financer del mercat immobiliari espanyol era 5 vegades el PIB. 
Coneixem el resultat de la construcció sense fre: zones residencials construïdes en llocs 
inversemblants i molts projectes inacabats o sense ús, que actualment són passius d’entitats 
financeres, solars i parc immobiliari fora de circulació.

Quan esclata la bombolla immobiliària i comença la crisi econòmica, es produeix un procés de 
devaluació molt important a través de la destrucció de llocs de treball. Tot i la forta resistència a 
devaluar el capital, el patrimoni immobiliari també s’acaba devaluant, a causa de la destrucció de 
llocs de feina i de les condicions laborals.

A partir d’aquell moment s’inicia una estratègia per mantenir els balanços estabilitzats, posant a 
treballar el parc immobiliari que havia servit per especular als anys 80 i 90. Es promociona el 
creixement del turisme en un moment que coincideix amb la situació conflictiva al nord d’Àfrica 
(el turisme busca territoris on hi hagi pau social); la situació de crisi econòmica i preus baixos 
atrau més turistes; i també la caiguda del preu del petroli permet oferir preus baixos del transport 
(per exemple mantenir les companyies aèries de baix cost).



Un dels aspectes claus és la constatació que al darrera del creixement del sector turístic hi ha el 
lobby financer internacional. També s’ha de tenir en compte que des de Brussel·les es pressiona 
perquè es desenvolupin estratègies per poder pagar el deute.

Per últim destaca que l’arribada d’AirBnB el 2008, potencia encara més la ciutat mercaderia, 
convertint els habitatges i tota la ciutat en un producte pel consum turístic.

Com a conclusió apunta que la ciutat és una mercaderia fantàstica, ja que la creació de la 
mercaderia no ha tingut cap cost, l’hem creat col·lectivament al llarg dels anys, i els turistes la 
“consumeixen” però els beneficis no es reparteixen entre tota la societat

PREGUNTES i RESPOSTES:

1. Què li sembla la taxa turística?
Pot ser una bona eina, però no s’hauria de destinar a la promoció turística, hauria de servir per 
millorar la qualitat de vida del veïnat i dels barris. Es podria fer una campanya visualitzant a on es 
destina la taxa actualment.

2. No has parlat dels Jocs Olímpics de Barcelona: un moment en que hi ha una inversió pública 
molt elevada. Si la població acull gratuïtament significa que està fent un treball gratuït? Com 
podem aturar tota aquesta mercantilització?

El fet de que hi hagi una potentíssima subvenció pública per promocionar la fàbrica turística 
demostra que no funciona com un mercat lliure. Si recuperem la idea de fer una auditoria del 
deute, tota aquesta despesa pública, sobretot les inversions en grans infraestructures com el port, 
s’hauria de descomptar ja que la ciutadania no les ha de pagar.

3. A Barcelona s’ha invertit molt en la mercantilització cultural. Importància de la relació entre 
cultura, política i economia?

4. La importància del turisme pot tenir relació amb el fet que és un dels sectors més precaris 
laboralment?

La feble organització del treball no només és pròpia del sector turístic; és un procés afavorit per la 
regulació laboral que ha fragmentat i evitat l’organització del treballador. I aquesta fragmentació 
augmenta i permet condicions més precàries en models com el de airBnB, on no es troben 
treballadors. 

5. Quina és la petjada ecològica de tot plegat?

És difícil calcular-ho ja que els turistes es mouen pels mateixos llocs que els habitants i no es pot 
saber del tot el seu impacte, per exemple si utilitzen el transport públic. Tot i això a Mallorca han 
calculat que la motxilla ecològica d’un turista pesa 80 kg quan arriba i 940 Kg quan marxa. A 
Zanzíbar un turista gasta 70 vegades més litres d’aigua que la població autòctona i a l’estat 
espanyol 7 vegades més.

6. Què podem aportar com a moviment al decreixement?

Les preguntes sense resposta es van abordar durant el taller.



Propostes

1. Campanyes de denúncia i visualització dels efectes negatius del turisme, desmuntant la 
idea que el turisme només aporta riquesa i ocupació (assenyalant el sector, no el turista)
• Impactes ecològics
• Encariment dels barris i expulsió del veïnat
• Anàlisi de les inversions públiques
• Desemmascarar actors que promocionen el turisme (Barça, Turisme de Barcelona...)
• Proposta de campanya: Ni un llit més!

2. Noves regulacions des de l’administració
• Taxa turística destinada a pal·liar els impactes i promocionar altres sectors.
• Aplicació de les mateixes tarifes dels subministraments que als habitatges.
• Augment la fiscalitat: recuperació de les plusvàlues generades, increment de l’IVA 

turístic (del 10%  al 21% en sectors com pernotacions, creuers…) i de les taxes en les 
zones més saturades 

• Augment de les inspeccions (pisos turístics, terrasses, etc.)

3. Condicions laborals
• Suport a les organitzacions de treballadores del sector, visibilització de les seves 

lluites, crítica a precarietat i externalització
• Dignificació i reivindicació de la professionalitat al sector turístic, sobretot en el cas 

de les dones que netegen o el servei de  restauració
• Exigència de clàusules de control de condicions laborals a les empreses proveïdores 

de les institucions.
• Exigència d’una renda bàsica que permetria exigir millors condicions laborals
• Ceació d’alternatives laborals i models realment col·laboratius (el model Airbnb NO 

ho és pas)
• Creació d’un segell de bones praxis laborals per a empreses; inclusió d’aquest 

indicador en portals com Tripadvisor o similars per reconéixer i fomentar aquestes 
pràctiques positives

4. Construcció d’alternatives
• Recuperació d’espais, fer vida als barris i consumir a les botigues petites i de 

productes quotidians
• Potenciació d’altres sectors, diversificació de l’economia
• Auto-qüestionament com a consumidors de turisme
• Corresponsabilitat dels consumidors davant impactes ambiental i laboral
• Desenvolupament de polítiques de lleure i oci no exclusivament vonsumistes

5. Aliances a nivell Europeu
• Xarxa internacional de ciutats afectades pel turisme
• Crítica a la directiva Bolkenstein de liberalització de serveis i lliure comerç.

Reflexions transversals:

- El turisme és un sector important del sistema capitalista i n’intensifica alguns aspectes: 
model consumista, explotació laboral, impactes al medi ambient, la competència entre territoris...

- Si aconseguim activar la pressió social, incrementar la fiscalitat i les inspeccions i millorar 
les condicions laborals, es reduiran les expectatives de les empreses i afavorirem el 
decreixement.

- El model Airbnb no és col·laboratiu.


