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No hi ha indústria que pugui exhibir 
un creixement més ràpid i constant 
en els últims 70 anys com el turisme. 
A més s'ha mostrat capaç de sortejar 
tot tipus de crisi econòmica. Fins i 
tot sembla immune a fenòmens de 
caràcter estructural que l’afecten 
directament, com ara la fi del petroli. 
 

Tot això ha envoltat aquest sector 
d’una aurèola mitològica que ho 
presenta com un eficaç motor de 
desenvolupament. 
 

Però quan els mites s'enfronten a la 
realitat, moltes vegades es desco-
breixen simples quimeres. De fet, el 
creixement del sector turístic s'ha 
basat en l’externalització d'una part 
substancial dels seus costos. Una 
externalització que afecta ecosiste-
mes, societats i altres sectors econò-
mics com l'agrari o l’industrial, i que 
sovint deixa conflictes redistributius 
no resolts. 



 
 
 

 

23 de gener (Divendres) 
 
Conferència 1. 17:30h 
 

Turisme como a motor de desenvolupament 
al Sud? Quin desenvolupament? 
 

Mònica Martínez Mauri 
Universitat de Barcelona 

 
Conferència 2. 19:00h 
 

El capital turístic balear: la exportació d’un 
model depredador 
 

Macià Blázquez 
Grup d’Investigació en Sostenibilitat i 
Territori - Universitat de les Illes Balears & 
AlbaSud 
 

 
24 de gener (Dissabte) 

 
Taula Rodona 1. 10:15h 
 

El turisme com a vector de canvi al món rural 
 

Antonio Aledo Universitat d’Alacant 
Jordi Gascón Instituto de Altos Estudios 
Nacionales & Foro de Turismo Responsable 

 
 

 
 

 

Taula Rodona 2. 12:15h 
 

El turisme com a vector de la crisi 
 

Moisés Hidalgo Universitat d’Alacant 
Ivan Murray GIST - Universitat de les Illes 
Balears 
Ernest Cañada AlbaSud 

 
Taula Rodona 3. 16:30h 
 

Consumint turísticament Barcelona (1): 
Anàlisi 
 

Miquel Puig Consorci de Serveis Científics i 
Acadèmics de Catalunya 
Albert Recio Universitat Autònoma de 
Barcelona 
Francesc Magrinyà GRECDH - Universitat 
Politècnica de Catalunya 

 
Taula Rodona 4. 16:30h 
 

Consumint turísticament Barcelona (2): 
Afectats i resistències 
 

Itziar Gonzalez Viròs Parlament Ciutadà 
Lluis Rabel Federació d'Associacions de 
Veïns de Barcelona 
Gala Pin Observatori DESC 
 



 

Inscripcions 
 

L'assistència a les jornades són gratuïtes. 

El nombre de places és limitat i es requereix inscripció prèvia. 

Per fer la inscripció, envieu un correu electrònic a: 
projectes3@xarxaconsum.org 
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Amb el suport de 

 

                                                       


