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CENT ANYS DE CONGRESSOS
DE TURISME DE CATALUNYA

L’

any 1919 és recordat per molts, segu-

Hem estat afortunats i hem trobat acadèmics

rament, com l’any en què la signatura

extraordinaris que ens han ajudat en aquest

del Tractat de Versalles posava fi a

exercici de repàs històric. El Dr. Albert Blasco,

la Primera Guerra Mundial. Singularment, al

de la Universitat Pompeu Fabra; la Dra. Saida

nostre país és l’any de la vaga de la Canaden-

Palau, de la Universitat de Girona; la Dra. Maria

ca, un exercici de protesta obrera d’enorme

Abellanet, del CETT-Universitat de Barcelona;

transcendència que ens va deixar com a llegat

el Dr. Joan Miquel Gomis, de la Universitat

un element tan important com la jornada de

Oberta de Catalunya; la Dra. Esther Martínez,

vuit hores.

de la Universitat de Girona, i el Dr. Salvador

En aquest mateix context històric es va cele-

Anton, de la Universitat Rovira i Virgili.

brar el I Congrés de Turisme de Catalunya.

Una autèntica alineació de luxe que indica la

Dos anys després se’n faria el segon a

sensibilitat que el nostre sistema universitari

Tarragona. Els foscos períodes de dictadures

té pel turisme. A totes i a tots els agraeixo

no van permetre que arribés el tercer fins al

molt sincerament que hagin acceptat la

1979, probablement amb l’impuls que dos

nostra invitació.

anys abans hi donaria el Congrés de Cultura

És evident que el turisme a Catalunya no va

Catalana. Un espai en el qual el turisme va

començar ahir. Però el més important és que

disposar d’un àmbit específic de debat. Sense

la seva reflexió tampoc no va començar fa

cap raó aparent, de congressos de turisme

pocs dies. Potser ens hauria agradat que part

no se’n tornarien a fer fins a l’any 2001 a

de la configuració actual del nostre sistema

Tarragona, el 2004 a Girona i el 2008 a Vila-

turístic hagués adquirit una altra forma, però

seca i a Salou.

hem de ser conscients de les circumstàncies

Cent anys i sis congressos en els quals el

que la història ens ha fet viure i que ens han

sector ha estat objecte d’anàlisi i reflexió. Cent

condicionat.

anys que mereixen una celebració que, des del

Kierkegaard deia que la vida només es pot

Departament d’Empresa i Coneixement, no

entendre mirant cap enrere, però que només

hem volgut desaprofitar. L’efemèride mereix

es pot viure mirant cap endavant. Em sembla

un recull dels continguts dels temes tractats,

que, pel que fa a la gestió del turisme, també

dels debats i les conclusions generades.

ens ho podem aplicar. Al capdavall, el motiu

Ho hem fet amb un doble objectiu: d’una

principal per conèixer la nostra història no és

banda, crear un material, fins ara inexistent,

predir el futur, sinó alliberar-nos del passat que

que aplegués tota la informació d’aquest

ens condiciona i preparar-nos per dibuixar el

recorregut d’un segle pensant el turisme.

futur que ens il·lusiona.

I de l’altra, amb la idea de fer un exercici de
reconeixement d’un sector que, de vegades,

Àngels Chacón i Feixas

no ha rebut el tracte que mereix.

Consellera d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya
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DES DE 1919

E

l sector turístic, tal com, més o menys, el

millor coneixement dels altres, de l’aportació

coneixem avui, és un àmbit del sistema

per afavorir la introducció de noves idees i de

productiu relativament jove si el com-

la innovació. Aquest caràcter pioner, no només

parem amb d’altres. Estem parlant d’un recor-

en la implantació de noves activitats turístiques,

regut aproximat d’uns seixanta anys, impulsat

sinó en la reflexió sobre aquestes, em sembla

després de la Segona Guerra Mundial, quan les

d’un extraordinari valor.

principals economies del món s’anaven recupe-

De fet, massa sovint hem vist com el turisme era,

rant i la classe mitjana esdevenia majoritària en

i malauradament ho és encara, un espai sotmès

moltes societats.

a aproximacions superficials, a interpretacions

Malgrat aquesta relativa joventut, el fenomen

poc rigoroses amb afirmacions fetes més des

turístic a Catalunya s’havia fet sentir molt

de l’atreviment que des del coneixement.

abans, encara que, potser, sota fórmules que

Probablement ho explica en part el fet de tenir,

caldria anomenar prototurisme. Al segle

XIX

com deia abans, un recorregut més curt en el

apareixien al nostre país el termalisme, les

temps o també que, en part, el seu creixement

tendències higienistes, l’excursionisme a rebuf

s’ha fet amb ingredients com l’emprenedoria, la

de la Renaixença, la consolidació de la burgesia,

il·lusió i els exercicis de prova-error; l’experiència

l’Exposició Universal de 1888... que van signi-

d’alguns com a turistes els ha fet creure que

ficar segurament la primera aproximació al

coneixien els seus mecanismes interns. Siguin

fenomen dins el nostre país i que, durant el

quines siguin les raons, ens hem de reclamar

es van anar consolidant i adquirint

models de gestió basats en l’anàlisi, la capacitació

una dimensió més gran. És l’any 1919 quan

i el coneixement; de ben segur que el congrés de

Catalunya organitza el seu primer congrés

1919 i els cinc que després el seguiren tenien,

de turisme, el centenari del qual celebrem

entre d’altres, aquesta intenció.

enguany. Al llarg del temps apareixien altres

Avui, les societats són cada vegada més dinà-

fites rellevants: l’Exposició Universal de 1929 o

miques, més complexes i més diverses i és en

l’Oficina de Turisme de Catalunya, creada per la

aquest substrat on el turisme també es desen-

Generalitat el 1932. Malauradament, la Guerra

volupa amb un dinamisme enorme i una evolució

Civil i la dictadura franquista van frenar aquest

accelerada. Societats farcides d’informació que,

procés.

quan no té valor, no aporta coneixement i que,

Se’m fa molt interessant imaginar què devia

quan sí que n’aporta, de vegades tendeix a una

passar pel cap d’aquelles persones que el

hiperespecialització que, en el cas del turisme, és

1919 tenien la necessitat de reunir-se, debatre,

contraproduent atesa la seva natural transversa-

repensar i intentar donar impuls a un seguit

litat i complexitat.

d’accions al servei d’un fet nou, el turisme, que

El coneixement és avui un dels reptes que

ja intuïen important i que podia tenir un gran

afrontem com a sector a Catalunya. Un coneixe-

recorregut. En aquells dos primers congressos

ment que, sumat a la sostenibilitat i la innovació,

es parlava de la protecció del patrimoni, del

esdevé un pilar bàsic per a la competitivitat

civisme, de les infraestructures, de la mobilitat,

del sistema turístic. El 1919, a Catalunya, ja ho

de l’associacionisme i, el que és molt interessant,

veieren així i, ara, cent anys després, també.

segle

XX,

dels valors socials del turisme al servei d’un
Octavi Bono i Gispert
Director general de Turisme
9
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I CONGRÉS DE TURISME DE CATALUNYA,

BARCELONA 1919

Una visió futurista del turisme com a eina impulsora
de l’economia, la millora social i la pau
Albert Blasco i Peris
Doctor en Història Contemporània

H

1 OMT. (1998).
Introducción al turismo,
Madrid.

a passat tota una centúria des que se

Catalunya i el primer a plantejar qüestions que,

celebrà el I Congrés de Turisme de Ca-

encara avui, són vigents.

talunya. Aquest esdeveniment es va

dur a terme el 1919, any convuls en una dècada

MARC POLÍTIC

convulsa i en el primer terç d’un segle convuls.

Catalunya s’enfrontà al nou segle

Però, malgrat les inestabilitats polítiques, mili-

munt de reptes i amb una ferida oberta de

tars, socials i econòmiques, emprenedors de tot

caràcter social, polític i econòmic de summa

XX

amb un

el món, i també catalans, tenien l’objectiu de pro-

importància que no cicatritzarà degudament

mocionar l’activitat turística com a impulsora de

i que explica molts dels fets posteriors. La

l’economia, però també com a millora social i eina

qüestió cabdal és la pèrdua de les darreres

de pau. Bastants anys després, concretament

colònies espanyoles (Cuba, Filipines i Puerto

el 1970, es fundaria l’Organització Mundial del

Rico), però també la manera en què es van

Turisme (OMT), primer organisme internacional

perdre el 1898.

de caràcter governamental que s’ocupa de l’ac-

La burgesia catalana era partidària de negociar

tivitat turística i que té entre els seus objectius

amb els Estats Units; sabien que guanyar la

principals: «... contribuir al desenvolupament

guerra era del tot impossible, sobretot per dos

econòmic, la comprensió internacional, la pau,

motius: perquè Cuba estava massa lluny d’Es-

la prosperitat i el respecte universals, així com

panya i massa a prop dels americans i perquè

l’observança dels drets humans i les llibertats

la capacitat militar, econòmica i de recursos

fonamentals per a tothom, sense distincions de

humans era tan inferior a l’enemic que lluitar

raça, sexe, llengua1».

només portaria morts i crisi econòmica, com així

El de Barcelona no va ser el primer congrés que

va ser. Malauradament, però, es va haver d’en-

se celebrava a l’Estat, les ciutats de Saragossa

frontar a una premsa espanyola que fomentava

(1908) o Sant Sebastià (1909) ja havien

el nacionalisme i a una manca de representació

organitzat esdeveniments similars, ni tampoc

política, car Catalunya encara no tenia cap

ho va ser a escala internacional, car Tolosa

partit polític propi. Però, a més a més, un cop

(1910) o Lisboa (1911), entre molts d’altres, el

finalitzat el conflicte amb la victòria confirmada

van precedir; però va significar un abans i un

dels Estats Units, aquesta mateixa burgesia va

després, car era el primer que se celebrava a

considerar que, en les negociacions posteriors,

11
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el govern espanyol no va tenir en compte

pressupostos de l’Ajuntament de Barcelona,

els seus interessos, per la qual cosa es van

sobretot en l’apartat cultural, que pretenia

sentir abandonats. Segons Riquer , el resultat

afavorir l’ensenyament laic. L’alcalde conser-

d’aquesta guerra, i de les nefastes negocia-

vador, Domènec Joan Sanllehy, es trobà tan

cions, va significar per a l’economia catalana

incòmode en aquesta situació que va dimitir

la pèrdua del 20% de les seves exportacions

del seu càrrec, al qual havia arribat per desig-

tèxtils, una de les principals indústries del país.

nació l’any 1906. 3 Davant la inestabilitat que

Aquesta mateixa burgesia impulsarà la creació

es produeix, els membres de la subcomissió

d’un partit d’obediència estrictament catalana,

Turisme i Atracció de Forasters de l’Ajuntament

que pogués defensar els seus interessos

van decidir crear la SAF amb la voluntat que el

davant una societat com l’espanyola, gairebé

seu desenvolupament no quedés influït pels

agrícola. La creació es va fer mitjançant la fusió

problemes polítics de l’època.

d’organitzacions

però

No podem afirmar que la Lliga fundés el nou

d’escassa influència, com la Unió Regionalista i

Sindicat d’Iniciativa, tot i que queda demostrat

el Centre Nacional Català. La Lliga Regionalista

que va ser controlat per gent d’aquest partit.

de Catalunya va ser creada el 1901, només tres

Alguns membres de la Lliga hi van ocupar

anys després d’acabada la guerra de Cuba.

llocs rellevants, com Francesc Puig i Alfonso

2

polítiques

existents,

(vicepresident

MARC CULTURAL

primer),

Frederic

Rahola

i

Josep Rogent (vicepresidents segons), o el

És indubtable que el resultat negatiu de l’ano-

seu secretari general, Manel Folch i Torres.

menada Guerra de Cuba va ser el detonant de

Entre els seus vocals, cal destacar Lluís Duran

la conversió en moviment polític d’un moviment

i Ventosa, que va ser el primer secretari de la

anterior, que era el cultural.
La Renaixença va ser un moviment cultural
de caràcter catalanista que va sorgir durant el
segle anterior i que va arribar a la seva veritable
esplendor durant la segona meitat del segle XIX .
Aquest moviment volia fer ressorgir la cultura
pròpia, castigada des del Decret de Nova Planta,
publicat arran de la fi de la Guerra de Successió
(1714). Jacint Verdaguer, Joan Maragall i
Bonaventura Carles Aribau, entre molt d’altres,

«Emprenedors de tot el món, i
també catalans, tenien l’objectiu
de promocionar l’activitat turística
com a impulsora de l’economia,
però també com a millora social i
eina de pau.»

van ser figures destacades d’aquest moviment.
Lliga, i Josep Puig i Cadafalch, famós arquitecte

MARC TURÍSTIC

i president de la Mancomunitat de Catalunya.

Sense la Renaixença, i sense la Guerra de Cuba,

Altres membres d’aquest Sindicat d’Iniciativa

probablement no hauria nascut la Lliga, però

que no van arribar a ocupar llocs importants en

sense aquesta mateixa Lliga, i sense la crisi

la SAF, però sí en el partit, van ser Enric Prat de

produïda per la pèrdua dels mercats colonials,

la Riba, primer president de la Mancomunitat,

possiblement ningú no hauria posat els ulls en

i Francesc Cambó, parlamentari a Madrid,

l’activitat turística.

ministre i vertader home fort del partit. Així

El naixement de la Societat d’Atracció de

doncs, tot el nucli ideològic de la Lliga es troba

Forasters (SAF) té els seus orígens en

en la SAF: Cambó, Duran, Prat de la Riba i Puig

un

i Cadafalch. Ells van ser els redactors del decret

problema

polític

relacionat

amb

els

2 Riquer, Borja de.
(1977). Lliga
Regionalista. La
burgesia catalana
i el nacionalisme
(1898-1904), Edicions
62, Barcelona.
3 Huertas Claveria, J.
M. (1994). Manual
d’història del
moviment obrer
(1840-1975), L’Avenç,
Barcelona.
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que autoritzava la creació de la Mancomunitat.

i, per tant, eren bastant impermeables a les

Cal fer esment de Marià Rubió i Bellvé, presi-

peticions, precs o exigències dels diversos

dent de la SAF des del traspàs del seu fundador,

sindicats. El primer organisme oficial espanyol

Domènec J. Sanllehy, l’any 1911 (exalcalde de

no va ser creat fins al 1911: la Comisaría Regia

Barcelona), i que es mantingué en el seu càrrec

del Turismo, encapçalada pel marquès de la

fins a la desaparició de la Societat, a l’inici de la

Vega Inclán i hereva d’una Comissió Nacional

Guerra Civil espanyola (1936). El senyor Rubió

creada l’any 1905 que pràcticament només

mai no va militar a la Lliga, però n’era un simpa-

s’ocupava de gestionar el patrimoni històric,

titzant destacat.

però amb un pressupost tan minso que gairebé
no servia per a res.4

EL CONGRÉS
Davant del poc o nul interès per part dels
governs, la SAF va impulsar i organitzar el
primer congrés de Catalunya, l’únic idioma
oficial del qual va ser el català. La SAF hi va
demostrar una vitalitat sorprenent i una capacitat d’organització fora de qualsevol mena de
dubte.
S’escull Barcelona com a seu d’aquest primer
congrés perquè es creu que la capital catalana
Recepció al Palau de la
Generalitat en honor
dels assistents al I
Congrés. Fotografia de
Marín (La Hormiga de
Oro, nº 26 de 5 de juliol
de 1919).

4 Blasco Peris, A. (2005).
Barcelona Atracción. Una
revista de la Sociedad de
Atracción de Forasteros.
(Tesi doctoral dirigida pel
doctor Josep Termes i
Ardèvol.)
5 Hobsbawm, E. (1997).
Historia del siglo XX,
Crítica, Madrid.

PRECEDENTS

és l’argument més vàlid per a atraure turistes
que després es podrien repartir arreu de

El congrés de 1919 no va ser el primer ni

Catalunya. Aquest aspecte és vàlid encara avui

d’Europa ni de l’Estat espanyol, com ja s’ha

dia, car la capital catalana és el recurs turístic

dit. La SAF havia participat en nombroses

més conegut a l’exterior.

conferències i congressos, al costat de diversos

La SAF va creure que era una gran oportunitat

sindicats d’iniciativa. Aquestes societats van

per donar a conèixer Catalunya com a destinació

néixer a Suïssa, França i Itàlia a finals del segle

turística i ho va fer esperançada en el comen-

XIX ,

tot i que amb posterioritat es van estendre

çament d’una nova època de desenvolupament

arreu del món. Totes tenen en comú que són

econòmic, un cop finalitzada la Primera Guerra

projectes impulsats des de la iniciativa privada

Mundial, i per la gran Exposició Universal que

per a promocionar l’activitat turística.

se celebraria a Barcelona: l’Exposició de les

Aquestes iniciatives, en bona part, pretenien

Indústries Elèctriques, que finalment s’ajornaria

contagiar el seu entusiasme als diferents

fins a l’any 1929. Aquest futur esperançador

governs. De fet, els tres països esmentats,

es veuria truncat per la dictadura de Primo de

on varen néixer els primers sindicats, van ser,

Rivera (1923-1930), amb la consegüent anul-

abans de la Segona Guerra Mundial, tres de les

lació dels congressos previstos per a aquells

principals destinacions turístiques europees.

anys; la Guerra Civil espanyola (1936-1939),

Aquest contagi, però, no es va produir a l’Estat

que, de fet, va significar la fi de la SAF, i la

espanyol, tot i que els sindicats d’aquesta mena

Segona Guerra Mundial (1939-1945). Després

hi van proliferar.

de tots aquests esdeveniments, naixeria un altre

Tradicionalment, els diversos governs espa-

tipus de mentalitat, un altre tipus de turisme

nyols veien el turisme com quelcom folklòric

que Hobsbawn5 qualificaria d’una autèntica

13
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revolució social i que encara avui coneixem com
a turisme de masses. Però això correspon a un
altre moment i a uns altres paradigmes.
Els xocs de la SAF amb la mentalitat espanyola
van ser nombrosos, independentment de qui
governés. I és que aquesta societat es queixava
constantment de la inacció de l’Estat.
Aquest primer congrés se celebrà els dies
19, 20, 21 i 22 de juny de 1919. Hi van estar
representats l’Ajuntament de Barcelona, la
Mancomunitat, el Centre Excursionista de
Catalunya, l’Associació d’Hotelers i Similars de
Catalunya, el Reial Automòbil Club de Catalunya,
l’Associació de Propietaris de Balnearis i
Brolladors Mineromedicinals i, per descomptat,
la SAF com a entitat organitzadora. Va comptar
amb un total de dos-cents vint congressistes,6 la
qual cosa va representar un èxit rotund.
El president del congrés va ser Francesc Puig i
Alfonso, com a vicepresident primer de la SAF;
els vicepresidents, Eduard Batalla, com a regidor
de l’Ajuntament de Barcelona, i Josep Maria
España, com a membre del Consell Permanent
de la Mancomunitat de Catalunya. I el vocal

Itàlia i Suïssa en són clars exemples. Però, sens

secretari, Manel Ribé, en qualitat de vocal secre-

dubte, el model a seguir segons aquest Sindicat

tari de la SAF. Altres càrrecs es van distribuir

d’Iniciativa és França, que només acabar la Gran

entre les entitats esmentades més amunt.

Guerra van aprofitar els camps de batalla per

El secretari general del congrés va ser Manel

crear uns enginyosos itineraris turístics cone-

Folch i Torres, en qualitat de secretari general de

guts com a turisme de guerra o de trinxeres,7 i

la SAF. El comitè organitzador va estar compost

que segons càlculs del mateix govern gal espe-

per Francesc Puig i Alfonso, Manel Ribé, Manel

raven rebre un milió de turistes nord-americans

Folch i Torres, Eduard Batalla i Josep M. España.

durant 1919.8 El que més els sobtava aleshores

El congrés va girar entorn de quatre eixos que

era que el govern francès, en plena guerra, ja

abasten tota l’activitat turística: Organització i

pensava com explotar turísticament la pau,

funcionament dels sindicats d’iniciativa i propa-

creant el 1915 una xarxa d’escoles de Turisme i

ganda; Serveis públics en relació amb el turisme

estudiant la creació d’un sistema creditici per al

i comunicacions; Excursionisme, monuments i

sector hoteler, així com la implantació d’una taxa

belleses naturals, i Hotels, balnearis i estacions

o impost turístic que, finalment, es va implantar

d’hivern i d’estiu.

durant la dècada dels anys vint. I tot això mentre

La trajectòria de la SAF ens indica que aquesta

Espanya, que no havia participat en la Gran

societat té un model molt clar: Europa. La moder-

Guerra, no havia fet res de res.

nització ha de passar per Europa. Constantment

Tot i que França és el model en el qual la SAF

apareixen exemples d’accions governamentals

volia que s’inspirés l’Estat espanyol, també

en diferents països a favor de l’activitat turística;

s’ocupen de països com Suïssa o Itàlia, on els

La publicació El Diluvio
(11 desembre 1918) va
donar a conèixer les
intencions d’organitzar
un congrés, que seria el
primer.

6 Palou Rubio, S.
(2019). «El I Congrés
de Turisme de
Catalunya (Barcelona,
juny de 1919)»,
L’Avenç, Barcelona.
7 Blasco Peris, A.
(2015). Transporte
turístico, Síntesis,
Madrid.
8 Blasco Peris, A,
(2005).
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«Avui dia, el principal problema
de la capital catalana és aquesta
‘centrifugació del turisme’, que ja
es tenia en compte l’any 1919.
Potser, de tots, aquest és el gran
llegat, una visió futurista d’una
activitat encara embrionària
aleshores.»

Aquest punt del congrés era, aleshores, del
tot necessari, car els governs no donaven la
deguda importància a una activitat, la turística,
que començava a despuntar com una manera
de generar riquesa. Actualment, però, l’Estat
espanyol s’ocupa del turisme i, per tant, ja no és
necessària l’existència d’aquests sindicats; de
tota manera, encara hi ha una exigència per part
del sector, ara ocupat per empreses turístiques:
atribuir un pes específic més gran a aquesta
activitat, que és un dels principals sectors

governs actuaven decididament i eren receptors

econòmics de l’Estat espanyol.

d’importants quantitats de turistes.
SERVEIS PÚBLICS EN RELACIÓ AMB

9 Palou Rubio, S. (2019).
10 Blasco Peris, A.
(2005).
11 Blasco Peris, A.
(2006). El nacimiento
del turismo en Cataluña
(1908). Centenario
de la Sociedad de
Atracción de Forasteros
de Barcelona, Astro
Uno, Barcelona.

ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS

EL TURISME I COMUNICACIONS

SINDICATS D’INICIATIVA I PROPAGANDA

Es va fer un reclam per a la millora de les

El tema d’aquest apartat és una queixa constant

infraestructures, necessàries per al transport dels

de la manca de política turística per part de

turistes, car la seva qualitat no es corresponia amb

l’Estat, que deixa en mà de persones benestants,

les d’un país que volia ser destinació turística. És

però emprenedores, l’activitat d’aquest sector

l’embrió del Circuit Nacional Turístic,10 que va ser

econòmic. Entre les decisions més importants

presentat al dictador l’any 1924, però que no va

destaquen les següents:

obtenir resposta. Aquest circuit pretenia crear

Afavorir la creació de sindicats d’iniciativa i

una xarxa de carreteres de qualitat que permetia

fomentar la Federació de Sindicats d’Iniciativa

visitar les ciutats més importants de l’Estat. Per

de Catalunya, amb l’objectiu de tenir més força

altra banda, es va felicitar la Mancomunitat per la

alhora que es reclama la subvenció permanent

seva bona actuació en les carreteres de la seva

d’aquestes entitats, car realment estan intentant

competència.

substituir l’acció governamental. Sense aquests

Es va establir la necessitat que diputacions i

fluxos econòmics els resultaria molt difícil, si no

ajuntaments ajudessin a resoldre problemes

impossible, assolir-ne els objectius.

d’educació cívica i higiene. Aquí cal explicar

Ressaltar la necessitat de publicitat; per aquest

que la fama que tenia Espanya aleshores entre

motiu s’acorda actuar davant d’ambaixadors i

els ciutadans estrangers era la d’un país amb

cònsols espanyols, així com demanar a empreses

escassa higiene, per la qual cosa es va convertir

exportadores i als viatjants de comerç que

en un tema recurrent en totes les accions de

acceptin el repartiment de propaganda turística.

la SAF. En nombroses ocasions la societat va

Encoratjar els ajuntaments perquè obrin oficines

reclamar informes sanitaris per a publicar-los. A

d’informació turística.

tall d’exemple cal dir que, l’any 1914, Barcelona

Celebrar congressos cada dos anys, a fi i efecte de

va patir una epidèmia de tifus que va provocar

donar continuïtat al de Barcelona i fer un segui-

que molts dels refugiats de la Gran Guerra, tot

ment acurat dels avenços que es produeixin. Així,

gent benestant, marxessin de la ciutat.11

es va programar un segon congrés a Tarragona

També és cert que la inestabilitat social no

per a l’any 1921. Els posteriors havien de ser a

ajudava a promocionar Barcelona ni, per

Girona, Lleida i Figueres, però es van anul·lar a

extensió, Catalunya. És una època d’una intensa

causa de la dictadura de Primo de Rivera.9

conflictivitat laboral que aboca a l’anomenat
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«pistolerisme». I Barcelona, i Catalunya en

associacions hoteleres, tot i que va quedar palès

general, acabava de patir la dura vaga de la

que la qualitat dels establiments no satisfeia les

Canadenca, que pràcticament va durar dos

necessitats dels turistes; s’hi fa incidència en la

mesos (febrer i març) i que, entre altres coses,

necessitat de potenciar els establiments termals.

va comportar la reducció de la jornada laboral a

Per això es reclama un sistema de crèdit hoteler.

vuit hores diàries.
Es va instar als organismes municipals i provincials que es mantinguessin els monuments en
bon estat i que potenciessin les festes populars
com a atractiu turístic. El turisme cultural era, ja
aleshores, una classe de turisme popular, per
això es va reclamar també la implantació d’un
cos de guies turístics.
Es va demanar a les autoritats competents
l’ordenació del sistema de transport i donar faci-

«El naixement de la Societat
d’Atracció de Forasters (SAF) té
els seus orígens en un problema
polític relacionat amb els
pressupostos de l’Ajuntament de
Barcelona, sobretot en l’apartat
cultural.»

litats als turistes, tant pel que feia a la revisió de
passaports com d’equipatge. Tots els processos

Aquesta importància que es dona al terma-

resultaven molt enutjosos.

lisme és causada pel fet que, en aquella època,

Han passat els anys, però encara hi ha aspectes

era una de les dues classes de turisme més

que preocupen el sector, sobretot alguns que

practicat, juntament amb el cultural. Per això

afecten els diferents mitjans de transport, en els

mateix es va arribar a proposar a la Facultat de

quals se centren les reclamacions pel que fa a la

Medicina de la Universitat Catalana la inclusió

seva rapidesa i seguretat.

dins del nou pla d’estudis l’ensenyament com a
matèria de la climatologia i hidrografia mèdica.

EXCURSIONISME, MONUMENTS I BELLESES

Calia instar la Mancomunitat de Catalunya, ens

NATURALS

polític més receptiu que les estructures esta-

Calia que es dissenyessin itineraris per a

tals, a la implantació en la Universitat Industrial

fomentar el turisme cultural. De fet, la SAF, ja el

de «l’ensenyament especial de les pràctiques

1914, havia dissenyat una sèrie de deu itineraris

de cuina i cambra hoteleres»,12

de caràcter cultural, publicats a la seva revista

objectiu d’augmentar la qualitat dels serveis.

Barcelona Atracción, diverses vegades. En

Els apartats c i d fan referència a carreteres,

concret, nou corresponien a la capital catalana,

publicitat dels allotjaments (no només de

i un altre consistia en una excursió de Barcelona

Barcelona),

a Montserrat.

litzats, elaboració d’itineraris, estacions de

Es va demanar a la Mancomunitat que fomentés

muntanya... Tot anava encaminat a incrementar

la construcció d’estacions de muntanya.

la qualitat dels serveis, però, sobretot, a distri-

També es va reclamar la conservació del patri-

buir el turisme més enllà de Barcelona. Avui

moni artístic i la prohibició d’exportar-ne.

dia, el principal problema de la capital catalana

implantació

amb el clar

d’estudis

especia-

és aquesta «centrifugació del turisme», que ja
HOTELS, BALNEARIS I ESTACIONS D’HIVERN

es tenia en compte l’any 1919. Potser, de tots,

I D’ESTIU

aquest és el gran llegat, una visió futurista

Es va acordar que la SAF s’encarregaria

d’una activitat encara embrionària aleshores,

de la confecció d’una guia general d’hotels

quan encara no havia esclatat el turisme de

de Catalunya, amb la col·laboració de les

masses. █

12 Blasco Peris, A. (2006).
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Començament de
l’article sobre les
conclusions del congrés
publicat a Diario de
Barcelona (25 de juny de
1919), com a continuació
dels extensos articles
que va publicar els dies
20 i 21 del mateix mes.

Pàgina d’inici de la
noticia sobre la convocatòria del I Congrés (El
Viajero, Revista mensual.
Órgano de la Asociación
de Hoteleros y similares
de Cataluña, nº 165,
febrer 1919).
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Diario de Barcelona va
publicar nombroses
informacions sobre el
congrés, algunes de les quals
es troben reproduïdes en
aquestes pàgines.
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Comentari en un llenguatge desenfadat habitual en la secció on es va publicar
(Patufet, Any 16, nº 805 5 de juliol de 1919). La numeració de la pàgina impresa no
és la correcta, havia d’haver dit 1214.
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II CONGRÉS DE TURISME DE CATALUNYA,

TARRAGONA 1921

Impuls a la indústria turística
Saida Palou Rubio
Doctora en Antropologia Social i Cultural
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural; Universitat de Girona

CONTEXT I PRECEDENTS

D
1 Vives Reus, A. (2010).
La societat civil davant
el turisme: història del
sindicat d’iniciativa i
turisme de Tarragona
(1910-2010). (Tesi
doctoral, Universitat
Rovira i Virgili).
2 Vallejo, R. (2018). «La
formación de un sistema
turístico nacional con
diferentes desarrollos
regionales entre 1900
y 1939». Dins Vallejo,
R.; Larrinaga, C. (dirs.).
Los orígenes del
turismo moderno en
España. El nacimiento
de un país turístico
1900-1939. Madrid:
Sílex Universidad, pàg.
67-170.
3 Vallejo, R. (2018).

urant el primer terç del segle XX el turis-

Des de la dècada dels anys deu, diverses

me representa una activitat encara poc

poblacions del país havien constituït els propis

rellevant en la vida política, social i eco-

sindicats d’iniciatives de turisme seguint el model

nòmica de Catalunya. Tot i així, a la dècada dels

francès; es tractava d’entitats de foment turístic

anys vint la inauguració d’establiments hotelers,

sense ànim de lucre normalment participades per

millores en els transports i una major participa-

agents del sector públic i de les indústries turís-

ció de la societat civil propicien els inicis d’una

tiques i culturals del territori. La feina d’aquestes

1

modesta però interessant embranzida turística.

societats de promoció va ser ingent, sobretot si

Catalunya es caracteritza per ser una societat fo-

tenim en compte que mai no van rebre suport

namentalment receptora. Tot plegat es desenvo-

governamental. Aquests ens de promoció no

lupa en un procés de capil·laritat social de dalt a

eren estructures polítiques i no tenien capacitat

baix, ja que el turisme passarà de ser una activitat

de gestió, per això gran part de la seva feina va

exclusiva de les elits a ser un moviment fonamen-

consistir a apel·lar els òrgans governamentals

talment popular.

corresponents per tal que creessin els marcs

Els inicis del foment turístic estan lligats als

polítics necessaris per a la promoció i gestió del

plantejaments de regeneració econòmica i soci-

turisme. És en aquest marc que hem d’entendre

ocultural del territori i, com en el cas espanyol,

la celebració dels primers congressos de turisme

es deuran a l’expansió d’iniciatives empresarials

de Catalunya els anys 1919 i 1921, l’objectiu

i associatives de base local. De fet, els primers

dels quals va consistir a generar una influència

projectes institucionals relacionats amb el turisme

i pressió política al govern de l’Estat i, alhora,

que es posen en marxa a la península Ibèrica ho

continuar fomentant la creació d’entitats locals

fan no com a resposta a l’afluència de visitants,

orientades al foment turístic.

sinó com una estratègia per atreure’ls. El turisme

Si el model francès va inspirar moltes de les

previ a la Guerra Civil no és fruit, doncs, d’una

actuacions dels agents turístics catalans durant

política turística com a tal, sinó més aviat el

el primer terç del XX, l’espanyol semblava destinat

resultat d’un procés a partir del qual la societat

a impedir-ne la consecució. L’Oficina Nacional de

va incorporant les pràctiques turístiques als seus

Turisme annexada al Ministeri de Treballs Públics

estils de vida i de l’impuls realitzat per les organit-

i de Transports del Govern francès va constituir

zacions turístiques i els agents privats.5

un exemple per als promotors turístics catalans,

2

3

4

4 Pack, S. D. (2009). La
invasión pacífica. Los
turistas y la España de
Franco. Madrid: Turner
Noema.
5 Vallejo, R., Larrinaga,
C. (2018), pàg. 11-42.
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sobretot quan, finalitzada la Gran Guerra, va

del Sindicat d’Iniciativa de Tarragona, va ser vice-

promoure la indústria hotelera, la reorganització

secretari i Joan Solé Granell, president del Club

immediata de les exzones de guerra (per tal

Gimnàstic de Tarragona, el tresorer-comptador.

que fossin fàcilment visitades pels turistes) i la

Diversos membres de les institucions i de la

preparació intensiva de propaganda a l’estranger.

societat tarragonina van conformar l’elenc de

En canvi, la Comisaría Regia de Turismo y Cultura

vocals de la comissió organitzadora: Cosme

Artística del Govern espanyol es limitava a tractar

Oliva, president de la Reial Societat Arqueològica

aspectes relacionats amb l’art sense preocu-

de Tarragona; Lluís Bonet, president del Club

par-se pel foment del turisme.

Nàutic de Tarragona; Joan Fortuny, president de

Els primers congressos de turisme de Catalunya

la Secció Excursionista de l’Orfeó Tarragoní, i

van estar empesos per aquest sentit de respon-

Josep Rigau, president de la Secció Excursionista

sabilitat i confiança en l’esdevenir turístic del país.

de l’Ateneu Tarraconense. Finalment, Juli Baixauli

La seva organització i execució es va dur a terme

Perelló, comptador-interventor de l’Ajuntament

sense precedents ni models establerts.

de Tarragona i secretari del Sindicat d’Iniciativa
de Tarragona, en va ser el secretari general.

LA CELEBRACIÓ DEL
CONGRÉS

La sessió inaugural va tenir lloc al Saló de
Sessions de l’Ajuntament de Tarragona, «plé de
selectíssima concurrència», el dia 26 de març a

El II Congrés de Turisme de Catalunya va tenir lloc

dos quarts de dotze del matí. La presidència de

els dies 26, 27 i 28 de març de 1921 a la ciutat

la sessió inaugural fou constituïda per Lluís Soler;

de Tarragona. De fet, aquest segon congrés

Josep Cabestany; Andreu Segura, alcalde de

recollia els anhels i aprenentatges del primer, de

l’Ajuntament de Tarragona; Lluís Bonet; Manuel

manera que els objectius i estructura d’ambdós

Folch i Torres i Juli Baixauli Perelló.

congressos van ser pràcticament coincidents: el
foment de la cohesió entre els agents del sistema
turístic, l’impuls i la creació de polítiques turístiques i la promoció del creixement de l’afluència
de visitants al conjunt del territori.
La presidència d’honor va estar integrada per
les màximes autoritats polítiques de país, de la
ciutat de Tarragona i del Sindicat d’Iniciativa de
Barcelona, i va quedar conformada pel mateix
president de la Mancomunitat de Catalunya, els

«El congrés del 1921 recollia
les aspiracions del primer
congrés de turisme i contribuïa a
l’impuls de la indústria turística,
que aleshores encara no havia
assolit suficients quotes de
popularització.»

presidents de les quatre diputacions provincials,
l’alcalde de Tarragona i el president de la Societat

Manuel Folch i Torres, secretari de la comissió

d’Atracció de Forasters de Barcelona (SAF).

executiva del congrés, membre de la SAF i una de

Lluís Soler, president del Sindicat d’Iniciativa

les cares més visibles del primer i segon congrés

de Tarragona, va actuar com a president de la

de turisme, va prendre la paraula en el marc de la

comissió organitzadora del congrés; Pere Lloret,

sessió inaugural amb l’objectiu de fer memòria i

president de la Cambra de Comerç de Tarragona

balanç dels acords presos al congrés del 1919. El

i Josep Cabestany, enginyer en cap d’Obres

to del seu discurs va ser esperançador, però no va

Públiques de la província de Tarragona, van

estalviar queixes; lamentava que la creació d’una

assumir-ne la vicepresidència. D’altra banda,

Federació de Sindicats Catalans, acord pres en el

Francisco de Cidón, membre del Consell Directiu

marc del congrés del 1919, havia quedat suspesa;
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Els congressistes van
prendre part en un grapat
de visites turístiques.
Aquesta fotografia
(Barcelona Atracción,
març 1921) va deixar
constància de la que van
fer a l’Aqüeducte romà.

6 L’any 1932 es va
crear la Federación
Española de Sindicatos
de Iniciativa (FESIT) a
Palma (Mallorca), de la
qual van formar part
diverses associacions
catalanes. La FESIT va
promoure la celebració de
cinc grans assemblees.
Paral·lelament, els
sindicats catalans
també es van federar
i organitzar les seves
respectives assemblees.
Les assemblees servien
per cooperar i enfortir les
relacions entre els agents
turístics del territori.

de fet, la mateixa comissió executiva del congrés

també se’n desprenia una innegable apologia

havia frenat aquesta proposta en considerar que

del turisme com a obra social i econòmica: «Hi

encara eren massa pocs els sindicats catalans per

ha persones, avui ja no tantes, que creuen que’l

a prosseguir en la constitució d’una federació que

turisme és solament propi de gent rica i desenfei-

Justificava

nada. N’hi ha d’altres que pensen que’l turisme

que, tot plegat, no havia arribat a bon port per

serveix solament per a fer rics als fondistes. Res

la magnitud i ambició dels propòsits, al mateix

d’això; el turisme, com l’excursionisme, està a

temps que assegurava que altres països més

disposició de totes les classes socials i si bé és

avançats en matèria de turisme també trigaven

veritat que’l ric ho pot fer amb més comoditat,

anys a dur a terme els seus objectius; Folch i

en canvi els modests realitzen el turisme els dies

Torres lamentava l’absència de «l’acció tutelar

que disposen d’unes hores per donar esbarjos a

del Govern», és a dir, d’una política turística que

l’esperit i descans al còs de les fatigues profes-

governés el turisme.

sionals; clar és que deixen algunes pessetes

Juli Baixauli va llegir la Memòria de la Comissió

als fondistes i cafès; però lo més essencial és

Organitzadora del Congrés, destacant l’èxit de la

l’intercanvi que s’efectua, intercanvi espiritual

convocatòria. En el seu discurs de salutació, Lluís

que fa que assimilin lo bo de la població allà

Soler va celebrar que l’esdeveniment coincidís

on van, i els habitants de la població visitada

amb la pacificació de Catalunya. Soler va recordar

aprenguin quelcom. Molts anys enrere, turistes

que la decisió de celebrar el congrés a Tarragona

que visitaven aquesta Ciutat, com altres, éren

va ser fruit d’una petició realitzada per ell mateix

objecte de mofa per part de gent inculta i de la

en el marc de la sessió de clausura del primer

quitxalla, a més d’explotats per els industrials».

congrés, fent constar que «els aplaudiments no

Finalment, prengué la paraula l’alcalde de

vàren dirigir-se a la meva persona, no; a la Ciutat

Tarragona, qui destacà l’oportunitat que repre-

Augusta, a l’antiga Tarraco va ofrenar-se l’ovació

sentava per a la ciutat l’acollida d’un congrés

i és que aixís com abans nostra Ciutat éra desco-

dedicat al turisme.

els aglutinés. Era qüestió de temps.

6

neguda sinó malparlada, avui, mercès al turisme

El congrés es va organitzar en quatre seccions

i a l’excursionisme, va essent més coneguda i

de treball, que reproduïen els mateixos títols de

molt més compresa». Del seu discurs de salutació

les seccions del congrés de 1919: Organització
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i

funcionament

dels

sindicats

d’iniciativa.

referència a qüestions d’ordre cívic i moral:

Propaganda i publicitat; Serveis públics en relació

«Qüestions d’higiene urbana», «Les mosques,

amb el turisme. Comunicacions; Excursions,

vehicle de malalties, deuen exterminar-se», «No

monuments i belleses naturals; i Allotjaments,

deu fumar-se en els teatres, cines ni llocs tancats,

hotels, balnearis, sojorns d’estiu i d’hivern. El

per higiene, per respecte a les senyores i per a

conjunt de temes tractats en el marc de les quatre

donar mostres d’elemental educació» i «Orinar-se

seccions responia clarament a les necessitats

per cantonades i carrers ha de considerar-se

dels agents turístics del territori; van destacar
qüestions relatives a la imatge i la promoció, les
normes cíviques, les infraestructures d’acollida, la
pràctica de l’excursionisme i el patrimoni arqueològic i natural.7
La primera secció, dedicada als sindicats d’iniciativa i a la publicitat turística, recollia els àmbits de
treball següents: «Constitució de sindicats d’iniciativa en totes les poblacions catalanes d’interès
turístic», «Intercanvi de serveis turístics entre els
sindicats catalans i entre aquests i els d’Espanya
i de l’estranger», «Federació dels Sindicats
d’Iniciativa de Catalunya», «Procediments de
propaganda», «Intercanvi de publicitat», «Centres

necessàriament com a atemptat contra l’ornat

d’informació» i «Agents de propaganda».

públic, com a falta a la moral i com a agressió

Folch i Torres va llegir una ponència intitulada

personal col·lectiva». Soler proposava sancionar

«Organització i funcionament dels sindicats

els fumadors que ho feien en entorns inapropiats:

d’iniciativa. Propaganda i publicitat», en la qual

«Les multes que s’imposin per dites infraccions

destacava que, amb el pas dels anys, s’estava

destinar-les directament a monuments arque-

aconseguint la creació de cert ambient i clima

ològics de la població o de la comarca» i, al

favorable al turisme. Constatava que en aquells

mateix temps, «declarar mal educats els multats

moments tan sols hi havia dotze sindicats d’inici-

per segona vegada, com a reincidents». Així

ativa a Catalunya (Barcelona, Girona, Tarragona,

mateix, Soler proposava multar a qui orinés a les

Argentona, Falset, Olot, Rubí, Sant Feliu de

cantonades i carrers, imposant-los una sanció

Codines, Sitges, Torelló, Tortosa i Vilanova i la

que hauria de ser destinada a la conservació de

Geltrú).

monuments. I no només això: «Considerar groller

La segona secció es va dedicar a tractar qüestions

el multat i, al reincident, posar el seu nom en els

relatives als serveis, ordre públic, esdeveniments

diaris de la localitat».

i mitjans de comunicacions: «Policia urbana»,

La tercera secció va tenir per objectiu debatre

«Qüestions d’higiene urbana», «Museus, biblio-

sobre el patrimoni cultural i natural i l’excursi-

teques, monuments urbans», «Fires comercials i

onisme, i ho va fer tractant els punts següents:

exposicions», «Festes tradicionals», «Establiments

«Organització d’excursions públiques i col·lectives

de banys de mar», «Correus, telègrafs i telèfons»,

per la regió», «Protecció de monuments arqueo-

«Comunicacions

lògics i paisatges», «Parcs naturals», «Esports de

ferrocarrileres

i

marítimes»,

«Aviació» i «Carreteres i automobilisme».

muntanya» i «Excursions marítimes».

Lluís Soler va llegir quatre ponències en el marc

Entre les diverses consideracions que es van

d’aquesta secció, el conjunt de les quals feien

tractar en aquesta secció es pot destacar la

Un grup de congressistes
posant (Barcelona
Atracción, març 1921)
al pati del convent del
Pares Benedictins.

7 Vives Reus, A.
(2010).
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comunicació de Ramon Sabaté dedicada a la

preus de pensió i les condicions de comoditat llur»,

protecció de monuments arqueològics i paisatges,

«Balnearis: importància científica i econòmica de

segons la qual els monuments, «a més d’ésser els

la riquesa hidromedicinal catalana. Necessitat

puntals ferms de l’història i psicologia d’un país,

de la seva explotació intel·ligent», «Sojorns

són una font inestroncable d’emocions estètiques

d’estiu i d’hivern: la muntanya catalana», «La

i molt escaients per a formar i donar a l’esperit el

costa catalana», «Casinos, atraccions i esbarjos»

do del bon gust i per a endolcir les amargors que

i «Organització de festivals artístics i esportius».

tenim de tastar en tantes hores dissortades de la

Una de les comunicacions d’aquesta secció

vida present. Quan el sentiment estètic ha sigut

va anar a càrrec de J. Montllor, president de

patrimoni de la col·lectivitat, com en alguns temps

l’Associació d’Hotelers de Catalunya, qui asse-

de l’Edat mitja, ¡quin bellíssim espelt de monu-

verà que el creixement de la indústria hotelera

ments, i monuments insuperables no ha deixat

generava beneficis no només als propietaris, sinó

per a ensenyament i gaudi de les generacions

al conjunt de la població. També compartia una

futures!». Així, el patrimoni s’aniria confirmant com

reflexió sobre el que representava el turisme per

un valor per al nou turisme: «Nosaltres podem fer

a una societat: «Sense l’intercanvi del turisme no

que’l turisme vingui aquí a apendre i fer-nos rics i

sols deixen d’expandir-se les bones idees, les

tot. No és pas difícil. Fem-ho doncs».

iniciatives i els avenços d’altres païssos, sinó que
s’adormen la gent en les pràctiques i les costums

«La celebració dels primers
congressos de turisme posa de
manifest la vitalitat del sector,
la seva capacitat d’organització
i mobilització social i una visió
certament moderna de la indústria
de forasters.»

antigues, tancant-se per complert ella mateixa les
vies del progrés».
El congrés va finalitzar amb un acte de clausura
que se celebrà al Saló d’Actes de la Diputació
de Tarragona. Els discursos oficials traspuaven
satisfacció, agraïment i grans expectatives: «Ha
sigut un veritable Congrés de Turisme i netament
català; no hi ha hagut estridències, no hi ha
hagut excés de paraules; ha regnat una veritable
confraternitat, de cors i de pensaments. Realment
ha tingut lloc en plena Pasqua florida».

Jeroni Martorell, de la Diputació de Barcelona,

En conjunt, les conclusions del congrés van seguir

qui també va participar en aquesta secció, va

la mateixa línia de treball que les acordades al

posar de manifest la conveniència d’obtenir un

congrés de Barcelona: la creació de nous sindicats

avenç en la legislació protectora dels monuments

en poblacions catalanes, l’apel·lació de responsa-

i llocs naturals d’interès nacional a fi d’evitar-ne

bilitats a l’Estat en matèria de gestió turística, la

la destrucció. A l’espera de mesures més radicals,

necessitat d’instar els ajuntaments, diputacions i

Martorell considerava que era del tot necessària

Mancomunitat en la concessió de subvencions i

l’aplicació de les lleis de declaració de monuments

la importància d’aconseguir la cooperació de les

nacionals i arquitectònics artístics.

administracions per a la millora de les condicions

La quarta secció va girar entorn del tema de l’allot-

salubres de les ciutats i per a la millora de les

jament. S’hi van tractar els aspectes següents:

comunicacions en general.

«Hotels de ciutat», «Concursos d’hotels», «Escola

La participació en el congrés va ser rellevant, tant

de cuiners i de cambrers», «Restauració de la

pel que fa al nombre d’assistents com per la seva

cuina catalana», «Avantatges d’una classificació

heterogeneïtat. En total, van assistir-hi dos-cents

dels establiments hotelers prenent per norma els

vint congressistes, entre els quals destacaven
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catorze càrrecs institucionals, vint representants

de Turisme de Catalunya i que, el 1936, seria

d’entitats mercantils i econòmiques, trenta-sis

la seu de la cinquena i última assemblea de la

delegats d’associacions excursionistes i cultu-

Federación Española de Sindicatos de Iniciativa.

rals, vint industrials i comerciants, vint-i-un
fondistes i més d’un centenar de persones

El congrés del 1921 recollia les aspiracions del

a títol individual. El Congrés va comptar amb

primer congrés de turisme i contribuïa a l’impuls

l’assistència de representants destacats de

de la indústria turística, que aleshores encara no

les institucions catalanes, com Eusebi Güell

havia assolit suficients quotes de popularització.

López (vescomte de Güell i delegat regi de la

S’acordà la realització d’un tercer congrés que

Comissió de Turisme); Jeroni Martorell (director

havia de tenir lloc a Girona l’any 1923. Aquest

dels Serveis de Conservació de Monuments

congrés no es va celebrar mai. En la seva edició de

de la Mancomunitat de Catalunya), o Joan

setembre de 1924, la revista Barcelona Atracción,

Ruiz i Porta (arxiver de la Mancomunitat de

publicada per la SAF, informava que, a causa de

Catalunya), entre d’altres. Així mateix, cal

la impossibilitat de celebrar el tercer congrés de

destacar

representants

turisme a Girona, s’havien iniciat els preparatius

d’empreses i entitats importants, com ara la

la

presència

de

per organitzar-lo a la ciutat de Figueres (congrés

Cambra Oficial de la Propietat, la Cooperativa

que tampoc no s’acabà de fer).

Obrera Tarraconense, el Cercle de Tarragona,

La política de Primo de Rivera va fer que, entre els

l’Institut Català de les Arts del Llibre, el Club

anys 1923 i 1930, es prolonguessin una sèrie de

Gimnàstic de Tarragona, el Col·legi Oficial de

pràctiques intervencionistes i proteccionistes que

Metres de la Província de Tarragona, l’Esport

van reduir la capacitat de gestió i autonomia dels

Ciclista Català, l’Ateneu Tarraconense de la

territoris, i aquesta deu ser la causa d’anul·lació

Classe Obrera, l’Associació de Propietaris de

dels successius congressos de turisme catalans.

Balnearis de Catalunya, la Lliga Regionalista,

La celebració dels primers congressos de turisme

el Futbol Club Barcelona, el Centre Industrial

posa de manifest la vitalitat del sector, la seva

de Tarragona, el Centre Catòlic d’Acció Social,

capacitat d’organització i mobilització social i

el Centre Excursionista de Catalunya, la

una visió certament moderna de la indústria de

Cambra de Comerç, el Banc Comercial, la Reial

forasters. En el marc de la història turística cata-

Societat Arqueològica Tarraconense i l’Editorial

lana, el congrés de Tarragona representa una fita

Tarragona, entre d’altres.

d’innegable rellevància. █

8

EL QUE VA QUEDAR
DESPRÉS DEL CONGRÉS
La celebració del II Congrés de Turisme de
Catalunya va propiciar una notable rellevància
i visibilitat a la ciutat de Tarragona gràcies,
sobretot, als esforços que hi dedicà el sindicat
d’iniciativa i les empreses i institucions del
territori. Anys més tard, Tarragona tornaria
a situar-se en el mapa dels esdeveniments
turístics del país, fet que, sens dubte, demostrava la capacitat d’organització i projecció dels
seus agents. Recordem que, el 1935, acolliria
la II Assemblea de la Federació de Sindicats

8 Vives Reus, A.
(2010).
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Una de les visites que van fer alguns dels congressistes va ser a l’edifici de l’antiga Universitat
Pontifícia, davant la porta del qual van ser fotografiats (Barcelona Atracción, març 1921).
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Sessió de cloenda del
II Congrés (Barcelona
Atracción, març 1921).

Relació de ponències i
comunicacions, secció
a la qual pertanyien,
ponent i tema (Barcelona
Atracción, març 1921).
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Coberta del llibre que, dos anys després del II Congrés, va publicar Francesc Sugrañes
recollint els continguts.
29
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III CONGRÉS DE TURISME DE CATALUNYA,

BARCELONA 1979

El turisme de la Transició, la recerca
de la identitat turística catalana
Maria Abellanet i Meya
Graduada en Turisme i en Direcció d’Empreses, Màster en Direcció Financera
i en Gestió Administrativa, Doctora en Humanitats i Ciències Socials
CEO del CETT

E

1 Montaner, J. (1998). «La
memòria del temps. Els
congressos de turisme
a Catalunya», Estudis de
Turisme de Catalunya,
núm. 2, pàg. 27-29.
2 Abellanet, M. (2014).
La diplomatura
universitària de Turisme.
La implantació a les
universitats catalanes:
1997-2008. (Tesi
doctoral, Universitat Abat
Oliba CEU). Disponible
a: http://hdl.handle.
net/10803/134692
3 https://fundaciocongres.
cat/ [amb accés el
01-10-2019].

l pas de la dictadura franquista a un règim

atorgava l’EAC, va impulsar el sector a través de

democràtic, a Espanya, va esdevenir un

la política turística i de l’ordenació jurídica, amb

període històric decisiu que va compor-

objectius essencials com ara regular l’activitat

tar el restabliment de la Generalitat de Catalu-

turística i donar garanties als usuaris dels serveis,

nya l’any 1977, presidida per Josep Tarradellas, i

configurant progressivament un cos normatiu

un nou marc regulador: la Constitució espanyola

propi que va facilitar, posteriorment, l’execució de

de 1978 i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya

les polítiques turístiques i un desenvolupament

(EAC) de 1979. En aquest context va tenir lloc

empresarial ordenat.

el III Congrés de Turisme de Catalunya (CTC),

L’any 1977, en el marc del Congrés de Cultura

que es va celebrar a Barcelona els dies 21, 22

Catalana3 celebrat a Barcelona i a Lloret de Mar,

i 23 de maig de 1979. Segons Montaner1, el III

ja es va aconseguir crear l’Àmbit de Turisme,

CTC va ser el de la Transició, que recollia, per

liderat activament per Gaspar Espuña, fundador

una banda, el testimoni del que s’havia celebrat

i director del CETT, que va ser també el primer

el 1921 i, per l’altra, l’esperit del Congrés de Cul-

delegat del III CTC fins que va passar el relleu a

tura Catalana del 1977, en un entorn marcat per

Joan Turró.

la gran incidència social i econòmica del turisme

Pel que fa al Congrés de Turisme de 1979, inicial-

a Catalunya. En destacava, en aquest sentit, la

ment es va anunciar com a I CTC, per als dies 8, 9 i

nova etapa política d’autogovern i, en conse-

10 de maig. Amb el lema «Anàlisi professional del

qüència, de construcció de l’autonomia turística,

sector», va ser convocat pels centres d’iniciatives

juntament amb la crisi d’imatge turística de Ca-

de Barcelona i Lleida, el Patronat de Turisme

talunya, on s’havia desenvolupat un turisme de

de Girona, la Comunitat Turística de la Costa

masses que coincidia amb la política turística del

Daurada i el Maresme Turístic.

règim franquista.

Posteriorment, es va promoure com a II CTC, per

La Direcció General de Turisme, creada per la

als dies 5, 6 i 7 de maig i amb el propòsit d’aplegar

Generalitat provisional (1977-1980) i integrada

tots els professionals del sector per tal de fer una

en el Departament de Presidència, va ser un signe

trobada reflexiva respecte als seus problemes i

evident de la importància que Catalunya atorgava

les possibles solucions. El congrés volia vertebrar

al sector. Segons Abellanet, el Govern, en virtut

i dinamitzar el turisme, amb un criteri d’unitat.

de les competències exclusives en turisme que li

Finalment, es va programar com a III CTC

2
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–se’n consideraven els predecessors, abans de

professional i l’absència explícita de centrals

la Guerra Civil, el Congrés de Turisme de 1919 a

sindicals i partits polítics, taxativament imposada

Barcelona i el de 1921 a Tarragona– i les dates

pel comitè organitzador, va condicionar la capa-

van passar al 21, 22 i 23 de maig de 1979 per

citat d’assumir els resultats i d’adquirir compro-

evitar la coincidència amb esdeveniments polítics

misos de fons. Segons l’esmentat editorial, va ser

electorals i amb la celebració de la fira ITB de

un congrés de llarga i difícil gestació en què, tot i

4

Berlín.

5

En va ser president d’honor Josep Tarradellas,
president de la Generalitat de Catalunya. El president del congrés va ser Josep Ensesa, pioner i un
gran referent del turisme a Catalunya. L’aleshores
alcalde de Calella de la Costa, Ramon Bagó, fou
el president del comitè organitzador, i Gaspar
Espuña, expert en turisme i fundador del CETT, el
responsable de la comissió de ponències.
Segons va exposar Bagó a la inauguració, donada

«L’aleshores alcalde de Calella
de la Costa, Ramon Bagó, fou el
president del comitè organitzador,
i Gaspar Espuña, expert en
turisme i fundador del CETT, el
responsable de la comissió de
ponències.»

la magnitud dels problemes a abordar, el congrés

que les seves conclusions i recomanacions no van

havia d’aspirar a fer una primera aproximació

ser prou profundes per constituir la base d’una

«d’on som i què pretenem» (Editur, 1979) i

política turística, en van ser un important i eficaç

aplegar els professionals per començar a treballar

punt de partida.

sobre les necessitats del sector.

A més, el congrés va haver d’afrontar una conjun-

Per a Espuña, «calia posar les bases d’una

tura que amenaçava el sector turístic català:

política turística autonòmica». Cal dir que, si bé

l’increment notable de preus i el seu desajust amb

des del Govern central només es volia traspassar

la qüestionable qualitat de l’oferta turística i de les

la inspecció i les sancions a les empreses turís-

infraestructures.

tiques, finalment, amb l’EAC de 1979 i molta

En l’acte inaugural, i en nom de Josep Ensesa,

determinació i esforç, es van anar aconseguint

president del congrés –que no va poder assistir

pràcticament competències plenes en aquesta

a la sessió–, el seu fill va destacar el desig d’unir

matèria.

esforços per assolir els objectius del turisme.

Amb uns ingressos d’1.690.000 pessetes, el

Lluís Reverter, regidor i representant de l’alcalde

congrés es va saldar amb unes pèrdues de

de Barcelona, va prometre que l’Ajuntament de

646.808 pessetes.8 La poca assistència de

Barcelona sempre donaria suport a les accions

congressistes (211 congressistes actius dels

destinades a la defensa i el foment del turisme.

400 previstos en el pressupost de 22 de març

Segons Editur (1979), el director general de

de 1979) o la xifra d’entitats col·laboradores

Turisme de la Generalitat de Catalunya, Jordi

previstes (44 en lloc de 68) i de subvencions en

Petit, va exposar que: «A Catalunya, el restabli-

van ser la causa principal.

ment de la Generalitat, la iniciació de l’exercici

Més enllà d’un balanç d’assistència per sota de

de les primeres competències transferides per

6

7

9

les expectatives, com indicava l’editorial d’Editur

l’Administració de l’Estat, així com la perspectiva

d’1 de juny de 1979, tampoc es va assolir el fet

pròxima d’assolir l’autogovern a través de l’Estatut

de reivindicar la importància i el pes del sector a

d’Autonomia, ofereixen enormes possibilitats per

Catalunya amb un gran congrés. L’entorn polític,

a elaborar i executar una veritable política turís-

social i d’ordre públic del moment ho posava

tica». Petit va valorar positivament que els preus

difícil. Segons Moragues,10 l’escassa participació

tendissin a igualar-se als europeus i va insistir

4 El tercer congrés
s’hauria d’haver
celebrat a Girona el
1923, una iniciativa
que es va estroncar a
causa de la dictadura
de Primo de Rivera. «III
Congrés de Turisme
de Catalunya. Per
un turisme sense
folklorismes». Punt
Diari, 23-05-1979,
pàg. 3.
5 Domingo, L. (5 de
febrer de 1979). Carta
a Narcís Coll. Còpia en
possessió de Narcís
Coll Frigola.
6 Acta de la reunió del
comitè organitzador
del III CTC (22 de
març). Còpia sense
signar en possessió de
Narcís Coll Frigola.
7 Espuña, G. (2001).
«Entrevista a...»,
Estudis de Turisme
de Catalunya, núm. 8,
pàg. 51-53.
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que calia una millora substancial dels serveis,

la irreversibilitat de les transformacions a causa

així com dissenyar una política de promoció i

de les implantacions turístiques, s’apostava per

de comercialització coordinada per buscar una

una eficaç intervenció pública de planejament i

imatge específica de Catalunya com a destinació

control, amb l’objectiu d’un aprofitament racional

turística. En el camp de la formació professional,

dels recursos a llarg termini i una actitud de

va expressar amb gravetat que la Generalitat no

respecte envers les senyes d’identitat del territori.
Les urbanitzacions en zones rurals, les implantacions turístiques al llarg de les carreteres, l’explotació dels recursos singulars com ara el mar i la
neu, el desplaçament de les activitats tradicionals
que han configurat la imatge i la personalitat de
la ciutat i dels nuclis urbans, i les implantacions
industrials i de centrals d’energia en zones costaneres, entre d’altres, requerien amb urgència l’ordenació per part dels ajuntaments i la Generalitat.
Es demanava, també, l’acceleració per inscriure
en el catàleg preventiu els grans espais naturals
a protegir de Catalunya com a grans valors del
patrimoni natural.
D’altra banda, es recomanava dividir el país en

Logotip -creació de
l’Equip de Dissenyadors
el 1976- del Congrés de
Cultura Catalana (1977),
en el curs del qual es
van fonamentar les
bases per organitzar el
III Congrés de Turisme
de Catalunya que se
celebraria el 1979.

8 III CTC. Detall d’ingressos
i despeses (21 de juny de
1979). Còpia segellada en
possessió de Narcís Coll
Frigola.
9 III CTC. Reestructuració
de pressupost per a 600
congressistes (22 de
març de 1979). Còpia
segellada en possessió de
Narcís Coll Frigola.
10 Moragues (1979).
11 Bagó, R. (18 de març
de 1979). Carta a Narcís
Coll. Còpia en possessió
de Narcís Coll Frigola.

havia rebut competències, essent una qüestió

zones turístiques i crear una Llei de muntanya

bàsica a la qual calia fer front.

per al redreçament, la planificació i la gestió dels

Per a Petit, segons informava La Vanguardia del

recursos del Pirineu, per afavorir el desenvolu-

22 de maig de 1979, el territori i la riquesa natural

pament econòmic de les seves comarques. Es

eren el principi fonamental del turisme del país

parlava d’una planificació democràtica de la neu,

i calia la seva ordenació i regeneració, respec-

de la urgència d’afrontar la problemàtica de les

tivament. La Generalitat feia palesa la voluntat

comunicacions i els serveis, i de la necessitat de

de donar suport a les estructures, serveis,

construir instal·lacions de depuració d’aigües

moviments culturals... del turisme i demanava

residuals i de destrucció de residus urbans.

coordinar esforços.

Es tractava de fer possible, amb harmonia

L’ESTRUCTURA DEL
CONGRÉS
El congrés es va estructurar en set ponències, les
conclusions i recomanacions

11

més destacades

de les quals presentem a continuació:

d’interessos, una via catalana per al turisme de
muntanya.
L’OFERTA TURÍSTICA DE CATALUNYA
En el cas de l’oferta, les recomanacions en van
ser tres: sistematitzar la recollida d’informació
estadística de cara a la planificació i la presa de

EL TERRITORI CATALÀ DES DEL PUNT

decisions, establir uns indicadors conjunturals

DE VISTA TURÍSTIC

constants i salvaguardar el prestigi a través de la

La primera ponència va ser una de les més

qualitat dels productes i serveis. La classificació

rellevants. Es partia de la base que turisme és

de zones, llocs i establiments es considerava clau

gaudir del territori, que forma part inseparable

per salvaguardar la venda i la imatge.

de la identitat del poble que hi viu i que el que

La ponència també va tractar tres punts amb vista

és bo per al territori és bo per al turisme. Davant

a diversificar l’oferta. En el camp de la promoció
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de la capitalitat de Barcelona, va atorgar un gran

abordar l’estacionalitat es proposava una política

valor a la celebració de fires i congressos pel seu

conjunta dels països riberencs del Mediterrani.

poder d’atracció i els seus resultats econòmics

En el cas del producte, es recomanava elaborar

i socials; va proposar la creació d’un Institut de

i difondre coordinadament una nova imatge

Promoció de l’Artesania Catalana per donar

de l’oferta turística catalana; prendre cura dels

testimoni de la sensibilitat d’un poble i fer-ne

problemes

respectar l’autenticitat a través de l’exponent

sanitat, espais públics i béns i serveis col·lectius;

artesanal, i recomanava fomentar la reutilització

la renovació de les instal·lacions secundàries

turística amb classificació específica dels edificis

(hotels, apartaments, càmpings) amb un paquet

historicoartístics, amb una destinació com a esta-

de mesures de finançament; la creació de nous

bliments d’hostaleria.

productes i accions per millorar la qualitat dels

d’infraestructures,

sanejament,

serveis i l’augment del grau de professionalitat.
LA DEMANDA DE SERVEIS TURÍSTICS

Es proposava un pla general de promoció turística

DE CATALUNYA

i promocions especialitzades –estimular una més

De les conclusions de la tercera ponència en

dilatada estada a Barcelona i incloure les urbanit-

va destacar la necessitat de disposar d’estudis

zacions turístiques en els ens zonals respectius i

sobre la demanda real i potencial, i canals

en les entitats turístiques superiors.

d’intermediaris, així com d’un inventari dels
recursos turístics; l’adequació d’infraestructures
i la defensa del medi ambient com a recurs
turístic a través d’una normativa de protecció i
salvaguarda; l’establiment d’un pla de diversificació de la demanda, un pla de potenciació del
turisme social i un pla de captació de congressos
i convencions i, finalment, l’escomesa d’un pla
nacional d’estadístiques de turisme, fonamentalment de demanda, i el fet de disposar d’un
banc de dades referent a tot el sector.
ORIENTACIONS PER A LA
COMERCIALITZACIÓ I PROMOCIÓ
DELS RECURSOS TURÍSTICS CATALANS

L’ORGANITZACIÓ COL·LECTIVA DEL SECTOR

A la ponència es van fer recomanacions de

Aquesta ponència va remarcar l’interès primor-

caràcter general i altres de particular. Les gene-

dial que a cada localitat turística existís i actués

rals recomanaven la urgència de formular una

una institució que reunís tothom que dugués a

política turística general a mitjà i llarg termini; la

terme una activitat turística o estretament lligada

definició negociada i clara de les competències i

al sector. Si l’ajuntament optava per promocionar

jurisdiccions de les diferents entitats relacionades

la localitat com a centre turístic, aquesta institució

amb el turisme (públiques, semipúbliques i

podria ser pública, mixta o privada. Si decidia que

privades) i assegurar-ne la coordinació; la posada

el turisme no era una activitat principal, la creació

en funcionament d’un sistema regular d’indica-

d’una associació per a la promoció i atenció dels

dors econòmics i socials i, per últim, la creació i

turistes quedaria a càrrec dels particulars involu-

el suport administratiu i financer dels ens zonals.

crats, en cooperació mútua amb l’ajuntament. En

Pel que fa a les recomanacions particulars, per

el cas de Barcelona, es proposava una institució

Correos va posar en
circulació uns matasegells especials commemoratius del III Congrés.
El sobre, a l’esquerra
parla de Cataluña (sic) i
a la resta de Catalunya.
L’exemplar reproduït
porta un segell el tema
del qual també és
turístic: Organización
Mundial del Turismo,
primera assemblea.
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local turística adequada a la seva complexitat.

de Catalunya i unes escoles tècniques hoteleres

També es proposava una organització col-

de Catalunya, així com un Institut Català d’Estudis

lectiva del sector agrupant les institucions locals

Turístics. De manera particularitzada, la ponència

d’una zona turística i se suggeria la creació de

feia referència a la problemàtica de l’exercici de la

la Comunitat Turística de la Neu. Així mateix,

professió de guies turístics.

es proposava formar el Consell de Turisme de
Catalunya, al servei de la Generalitat, agrupant les

INFLUÈNCIA DEL TURISME EN LA SOCIETAT

institucions zonals més la local, Barcelona, amb la

CATALANA. EFECTES POSITIUS I NEGATIUS

participació d’entitats no integrades en les zonals

Tot i el desenvolupament econòmic generat pel

i associacions d’activitats turístiques.

fet turístic, la ponència considerava que no se
n’havien valorat prou els costos socials, i feia

«El congrés va haver d’afrontar
una conjuntura que amenaçava el
sector turístic català: l’increment
notable de preus i el seu desajust
amb la qüestionable qualitat
de l’oferta turística i de les
infraestructures.»

una sèrie de recomanacions: evitar el monocultiu turístic i més industrialització; ordenar el
creixement del sector turístic; fomentar formes
col·lectives d’actuació en el sector; promoure
millores a les instal·lacions del sector i vigilar el
compliment de les normes i els convenis laborals,
així com les condicions materials i humanes del
treball; crear museus didàctics; protegir el patrimoni cultural i natural; reivindicar el nom propi i la
imatge diferenciada de Catalunya; donar suport
a la tradició artística i cultural catalana; recuperar

El finançament de les esmentades institucions

el sentit de catalanitat del sector i dinamitzar els

hauria de provenir del sector públic i del privat,

òrgans col·lectius en els quals és viva la tradició

segons el cas, i es demanava que el pressupost

popular, com ara ateneus, casinos o cooperatives.

de promoció de l’Estat i, en el seu moment, de
la Generalitat, destinés els mitjans necessaris

Complementàriament a les ponències, es va cele-

per a la promoció turística. A més, es va recollir

brar una taula rodona entre operadors turístics

la proposta que les associacions socioculturals

estrangers i representants de les zones turísti-

poguessin intervenir en la definició de la política

ques catalanes per debatre sobre les perspectives

turística i promocional d’una localitat, i que la

d’enduriment de la temporada, els límits del preu

Generalitat arbitrés una eina legal per a la gestió

mínim per satisfer la demanda obtenint un bene-

de la conservació de la urbanització.

fici, el servei, els apartaments com a alternativa i
les condicions laborals.

EL FACTOR HUMÀ DEL SECTOR TURÍSTIC

Es va parlar dels canvis en la demanda i del

CATALÀ I PROBLEMÀTICA DE LA FORMACIÓ

necessari ajust de l’oferta existent, així com de

TURÍSTICA

l’impacte per a algunes zones, com ara la Costa

La ponència es va centrar en la problemàtica

Brava, de les millores en el transport terrestre i

de la formació i en la necessitat d’assolir un

del possible abaratiment de costos dels vols de

plantejament seriós, tant pel que fa a la formació

llarga distància.

professional com la superior –fins a nivell

Finalment, el president de la Generalitat, Josep

universitari– de conformació intel·lectual, tècnica

Tarradellas, va cloure el III CTC «amb la confiança

i científica, i també de formació permanent. Es

que tot això no ha fet sinó començar» (Punt Diari,

recomanava establir una Escola Oficial de Turisme

1979), mentre que del mateix congrés va sorgir
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una doble proposta als promotors per vetllar per
l’operativitat i l’eficàcia de les recomanacions
aprovades: nomenar un secretariat permanent i
celebrar el congrés següent a les comarques de
Girona.12

EL LLEGAT DEL CONGRÉS
Dels fets posteriors al congrés se’n pot destacar

«Es recomanava establir
una Escola Oficial de Turisme
de Catalunya i unes escoles
tècniques hoteleres de Catalunya,
així com un Institut Català
d’Estudis Turístics»

l’ordenació del turisme i de la formació superior

valor acadèmic equivalent al de diplomat univer-

especialitzada.

sitari. El TEAT no comportaria, però, el desenvo-

Segons Abellanet, les lleis en turisme, que inici-

lupament universitari dels estudis superiors de

alment s’orientaven vers la inspecció i la sanció,

Turisme, un fet que no arribaria fins al 1997, amb

es van anar orientant cap a nous plantejaments

la implantació de la Diplomatura de Turisme.

que incloïen el sector privat i el mercat, i cap a

Així doncs, durant les dècades posteriors al

objectius relacionats amb el foment de l’activitat

congrés, l’evolució de l’ordenació del turisme i

i la seva promoció, a més de la conscienciació

la plena implantació de la formació turística a

mediambiental, la consideració del valor del terri-

la universitat esdevindrien pilars bàsics per al

tori, del patrimoni natural i cultural, dels recursos

desenvolupament del turisme a Catalunya. █

13

intangibles i del medi ambient com a recursos
imprescindibles per a la competitivitat del sector,
com s’apuntava en el III CTC. La preocupació per
un turisme sostenible va anar incrementant a
mesura que també ho feien els fluxos turístics, i
aquesta tendència va quedar palesa en les diferents normatives turístiques.
Pel que fa a la formació superior especialitzada, la
professionalització del sector ja havia esdevingut
un clam unànime en el III CTC, alhora que sorgien
les primeres veus que reclamaven, també, una
formació universitària (Gaspar Espuña en va ser
un dels promotors). Segons Abellanet, es donava
la paradoxa que, fins al 1980 i malgrat la creixent
demanda social i sectorial d’uns estudis superiors
de Turisme, el sector turístic, clau per a l’economia
del país i en ple desenvolupament i modernització,
només disposava del títol de Tècnic en Empreses
Turístiques, regulat pel Ministeri d’Informació i
Turisme, a través de l’Escola Oficial de Turisme de
Madrid.
El procés de transformació de l’educació superior
va partir del procés de transició democràtica i de
l’establiment del model autonòmic quan, l’any
1980, es va implantar el nou títol de Tècnic en
Empreses i Activitats Turístiques (TEAT), amb un

12 El IV Congrés de
Turisme de Catalunya
no se celebraria
fins a l’any 2001, a
Tarragona.
13 Abellanet (2014).
14 Íbid.
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El desaparegut setmanari professional de Turisme EDITUR
va dedicar nombroses informacions i articles d’opinió sobre
el congrés. Aquesta noticia és de la seva edició de data 18 de
maig de 1979.

Una mostra d’articles publicats a EDITUR de data 1 de juny de 1979.
37
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Una mostra d’articles publicats a EDITUR
(1 de juny de 1979). En són autors Manuel
Isart i Jorge Musons entre d’altres.
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L’índex de temes i les resolucions de l’Àmbit de Turisme del Congrés de Cultura
Catalana de 1977 van ser decisives per crear i desenvolupar l’Administració
Turística autònoma de Catalunya.
39
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IV CONGRÉS DE TURISME DE CATALUNYA,

TARRAGONA 2001*

Anatomia d’un canvi de paradigma
Joan Miquel Gomis López
Professor agregat dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Investigador del grup de recerca NOUTUR de la UOC
Doctor pel Departament d’Economia i Organització d’Empreses de la Universitat de Barcelona

* I del segle XXI.
1 La informació sobre el
Congrés de Turisme de
Catalunya celebrat a
Tarragona l’any 2001
utilitzada per a elaborar
aquest text procedeix de
les fonts següents:
Diari de Tarragona,
20-2-2001. Edició
especial sobre el IV
Congrés de Turisme de
Catalunya.
Editur Catalunya, 21-22001. Edició especial
sobre el Congrés de
Turisme de Catalunya.
Editur Catalunya, febrer
2001, núm. 70.
Editur Catalunya, gener
de 2001, núm. 69, pàg.
6-9.
Editur Catalunya,
desembre 2000, núm.
68, pàg. 6-21.
Estudis de Turisme
de Catalunya, juny de
2001, núm. 8. Número
extraordinari sobre el IV
Congrés de Turisme de
Catalunya.
Recull de les ponències
del IV Congrés de
Turisme de Catalunya
(format CD).
Departament de Turisme
de la Generalitat de
Catalunya / Consell de
Cambres de Catalunya.

E

l Congrés de Turisme de Catalunya

El CTC volia disseccionar aquest canvi de

(CTC) celebrat els dies 20 i 21 de fe-

paradigma. Havien passat vint-i-dos anys

brer de l’any 2001 al Palau Firal i de

de l’anterior congrés i, efectivament, l’entorn

Congressos de Tarragona podria tenir com a

polític, econòmic, social o tecnològic havia

símbol una cruïlla. La que representa la inter-

experimentat una transformació radical. A

i

més, l’any 1979, quan es va celebrar l’anterior

Una nova centúria sobre

congrés, Catalunya no tenia encara estatut i, per

la qual s’havien generat grans expectatives

tant, no disposava de política turística pròpia.

lligades a les transformacions derivades del

El turisme era ja un sector clau de l’estructura

desenvolupament tecnocientífic i els reptes

econòmica de Catalunya, però encara no era

econòmics i sociopolítics que implicava.1

tan evident la complexitat que el canvi de segle

El CTC traslladava a l’àmbit turístic la reflexió

havia de comportar. El CTC pretenia identificar

sobre els reptes de futur d’aquest canvi de

les claus d’una transformació l’inici de la qual es

segle. Els seus organitzadors, el Departament

podia situar l’any 1995, amb la implementació

de Turisme de la Generalitat de Catalunya i

de la xarxa Internet en el món de l’empresa i les

el Consell de Cambres de Catalunya, presen-

organitzacions i que continua avui, en una nova

taven la trobada com una oportunitat per a

fase, entre algoritmes i intel·ligència artificial.

secció entre dos segles. El tancament del
el naixement del

XXI .

XX

establir un diagnòstic sobre la conjuntura
d’empreses com d’administracions públiques,

UN CONGRÉS MOLT
AMBICIÓS

davant dels desafiaments que emergien. Des

Els objectius d’aquest CTC eren ambiciosos

del Comitè Acadèmic del Congrés s’insistia

perquè, com exposava el president del seu

que aquest havia de ser un esdeveniment per

Comitè Acadèmic, les seves conclusions no

als professionals. En paraules del que fou el

havien de ser només consideracions teòriques,

president d’aquest comitè, Gaspar Espuña

sinó que havien de presentar propostes d’apli-

del sector i definir pautes d’actuació, tant

recollides per Editur Catalunya, es tractava

cació pràctica. «No es tracta de dir només ‘què’

de «fer una reflexió col·lectiva» que havia de

s’ha de fer. El que vol el congrés és el ‘com’

«sacsejar els professionals, remoure, rejovenir

s’ha de fer», explicava Gaspar Espuña durant

i unir el sector. Noves idees, noves maneres,

els preparatius de l’esdeveniment, reclamant

noves persones tenen un paper en el segle

concreció en les formes d’intervenció que s’ha-

XXI ».

vien de formular.
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Per a afrontar aquests reptes, considerant el
moment històric que es vivia, el CTC es va plantejar una anàlisi global per disseccionar el sector
en un format inicial de cinc macroponències,
que van ser un èxit de convocatòria amb prop
d’un miler d’inscrits. Es va optar per aquesta via
davant l’alternativa, més senzilla des del punt de
vista organitzatiu i de la concreció de continguts,
de centrar el congrés en un únic tema. La primera

«El CTC volia disseccionar
aquest canvi de paradigma.
Havien passat vint-i-dos anys de
l’anterior congrés i, efectivament,
l’entorn polític, econòmic, social o
tecnològic havia experimentat una
transformació radical.»

ponència (P1) es recollia sota el títol «Catalunya
i el turisme», la segona (P2) es dedicava a

Vist des de la perspectiva actual, l’anàlisi dels

l’anàlisi de «L’oferta i la gestió turística al segle

continguts de les ponències del CTC, així com les

XXI»,

la tercera (P3) s’orientava a la «Promoció i

seves conclusions, permet identificar alguns dels

comercialització», la quarta (P4) tractava sobre

eixos transversals que, en molts casos premoni-

els «Recursos humans i formació», mentre que

tòriament, van marcar l’esdevenir del congrés. El

la cinquena (P5) s’orientava a la «Qualitat i inno-

més rellevant estaria relacionat globalment amb

vació». Si bé en el programa inicial no hi figurava,

el que podem definir com a qualitat. Hi havia una

amb posterioritat es va afegir una sisena ponència

ponència específicament dedicada a la qualitat

sobre les «Agències de viatge emissores», un

i la innovació (la P5), però el concepte va tenir,

dels sectors que de manera més immediata va

de manera natural, un protagonisme transversal

haver d’afrontar l’impacte de la implementació

dominant en les ponències i jornades prèvies com

d’Internet al món dels negocis. Certament, pel

a referent estratègic que proveïa d’una recepta

volum i nivell dels participants i continguts, ben

eficient per als desafiaments paradigmàtics que

bé cadascuna d’aquestes ponències per separat

emergien.

hauria pogut esdevenir un congrés únic amb vida
pròpia.
vades de les jornades prèvies al CTC que es van

LES DIMENSIONS DE LA
QUALITAT

celebrar de manera descentralitzada a Cervera

Certament, encara avui el concepte de qualitat

(sobre el turisme d’interior i de muntanya),

en les destinacions desperta controvèrsia i hi ha

Girona (dedicada al turisme de litoral), Tortosa

discussions sobre les seves derivades com, per

(centrades en el turisme fluvial) i Barcelona

exemple, amb la seva clàssica i errònia associ-

(per analitzar els reptes del turisme urbà), es

ació exclusiva amb el luxe. En els darrers anys

pot concloure que el volum dels continguts

hi ha una sèrie de dimensions que han guanyat

que va aportar el CTC va ser ambiciós, prolífic i

protagonisme en la definició més tradicional de la

rellevant. No pot sorprendre, davant la magnitud

qualitat turística associada a una destinació. Són

de la informació i de propostes generades, que,

aquelles que tendeixen a establir mecanismes per

efectivament, donés la resposta al «què», però

a distribuir de manera equitativa la riquesa gene-

no al «com». Així ho va reconèixer el mateix

rada per les activitats turístiques, reduint-ne al

president del Comitè Acadèmic: per a ordenar,

mínim els impactes negatius des de la triple visió

sintetitzar i traduir totes les seves conclusions

de la sostenibilitat: econòmica, social i ambiental.

en un pla d’accions concret calia, donant conti-

En aquest camp, el CTC va ser precursor. Va

nuïtat al Congrés, crear un comitè de seguiment

incorporar aquesta anàlisi més enllà de la

que n’assumís el repte.

ponència explícitament dedicada a la qualitat,

Si a aquestes ponències s’hi afegeixen les deri-

42

AF_CTC0119-X.indd 42

27/11/19 15:25

amb una visió integral que contemplava i coordinava la perspectiva de la iniciativa privada
i la pública. De les deu conclusions finals del

REIVINDICACIÓ
RELLEVANT DE LA
SOSTENIBILITAT

congrés, quatre fan una referència explícita a la
qualitat com a element estratègic, esmentant

Però el CTC integrava elements que anticipaven

raons ètiques i de valor afegit per a la competi-

aquesta visió que ampliava les dimensions de la

tivitat. En altres ponències (com la P2) i jornades

qualitat. l la idea de sostenibilitat era, en aquest

prèvies com la de Cervera, Girona o Barcelona,

sentit, la més destacada. Les conclusions finals

també es va fer esment directe a aquest criteri

en fan una referència explícita molt significativa

en les seves conclusions. En el cas de Girona,

relacionant sostenibilitat i qualitat en afirmar que

es parlava del paradigma de la qualitat fent una

només amb «un ús racional dels recursos naturals

crida a les empreses per a incorporar, més enllà

paisatgístics les activitats turístiques podran

de les certificacions administratives, «un model

desenvolupar-se en un entorn de qualitat». En

de qualitat integral que afecti tots els processos

aquesta mateixa conclusió es parla també d’un

dels sistemes de producció i distribució». I a

concepte que anys després, i fins avui, adquiriria

Barcelona, de manera també premonitòria, es va

encara més una rellevància que no amaga la seva

definir la qualitat com l’única estratègia possible:

complexitat com és la capacitat de càrrega. Una

«qualitat de producte, qualitat de servei i qualitat

idea que va estar present indirectament en altres

de gestió. En definitiva, qualitat de destinació».

ponències, com la P4, en la qual es va parlar de la
necessitat d’aconseguir un punt d’equilibri entre
la capacitat de l’oferta turística i el nombre de
visitants d’una destinació per frenar la massificació descontrolada. De sostenibilitat en parlen
també específicament les conclusions de la P1
i P2, així com les jornades prèvies de Cervera,
Girona i Tortosa. La P1 estableix una relació
directa entre l’ètica de la sostenibilitat i el model
de creixement turístic que afavoreixi l’equilibri
territorial, factor en el qual també s’incidia des de
la jornada de Cervera. La perspectiva del turisme
urbà, analitzada a la jornada prèvia de Barcelona,
incorporava una conclusió que avui té una significació especial: «El turisme és una oportunitat
de millorar les condicions econòmiques i socials,
equilibrar el territori i, en última instància, millorar

Conjunt identificador
gràfic del congrés.

les condicions de vida dels residents».
Tot això en un entorn en què, com es feia en la

Dins d’aquesta visió integral de les diferents

P5, es qüestionaven les estratègies competitives

dimensions de la qualitat un tema també rellevant

basades exclusivament en preu. En un moment

en el CTC va ser el relatiu als recursos humans i la

en què l’aleshores conseller d’Indústria, Comerç i

formació. Va tenir en la P4 una ponència especí-

Turisme, Antoni Subirà, alertava de l’emergència

fica sobre la qüestió i referències explícites en les

de destinacions amb estructures de costos més

conclusions finals en la P5 i les jornades prèvies

reduïdes. Un argument que vint anys després

de Cervera i Tortosa. Ja en l’acte inaugural del

encara hi ha qui presenta com a gran novetat.

congrés, l’aleshores president de la Generalitat,
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Jordi Pujol, després d’argumentar en la seva

marc de la reclamada col·laboració universitat-

intervenció les raons per les quals afirmava que el

empresa, dues ponències, la P4 i la P5, feien

turisme «va bé» a Catalunya, va deixar constància

pública la seva reveladora aposta per redefinir les

de la transcendència d’aquest tema en subrat-

relacions entre el sector i els centres de recerca i

llar-lo com a repte de futur.

espais d’innovació com els parcs tecnològics que

La qüestió del mercat laboral es va abordar des

es desenvolupaven a Catalunya.

dels diferents punts de vista possibles, incloent-hi
les visions més crítiques com la de l’aleshores

canviar el model de competitivitat del turisme

PLANIFICAR I GESTIONAR
EN UNA FASE DE
TRANSFORMACIÓ

català, en considerar que estava basat en costos

Efectivament, el CTC va delimitar el «què» i va

baixos i «en la capacitat d’explotar i exhaurir el

proporcionar una anàlisi per a abordar el «com»

territori». Dues qüestions que, com hem vist, van

que reclamava el president del seu comitè

ser abordades àmpliament en el congrés.

científic. Aquell «com» que havia de facilitar les

La P4 dedicada als recursos humans i formació

eines per intervenir sobre aquestes dimensions

va fer un diagnòstic molt complet de la situació.

a partir de dos criteris bàsics: la planificació

Descrivia com l’elevada atomització empresarial

i la gestió de l’activitat turística. El Congrés va

i l’estacionalització eren factors determinants que

proporcionar clarament una visió integral de

condicionaven bona part de les relacions laborals

l’activitat turística amb la participació d’em-

en el sector generant problemes als quals s’havia

presaris, professionals i acadèmics de l’àmbit

de donar solucions que requerien la col·laboració

turístic públic i privat, però també d’especialistes

entre empresaris, sindicats i administració.

destacats del camp de la geografia, l’arquitec-

Des de Cervera, en la jornada prèvia dedicada

tura, l’economia, la sociologia, la filosofia o el

al turisme d’interior i de muntanya, es van fer

medi ambient que van donar una necessària

propostes concretes en les seves conclusions.

visió transversal de les activitats turístiques. Hi

Per una banda, demanant a l’empresari turístic

havia un consens generalitzat en considerar el

que abandonés «les polítiques de baixa retribució,

turisme, com s’assenyalava en les conclusions

que fomenta la fugida de la mà d’obra cap a altres

de la primera ponència, «un ingredient essencial

sectors d’activitat on la retribució és similar, però

de la nova economia, activitat representativa de

les condicions quant a horaris i festes són més

la globalització». Certament, fa pràcticament

bones». Per l’altra, requerint a l’administració

vint anys era molt difícil preveure l’arribada

incentivar la contractació en horaris flexibles

de fenòmens com Airbnb i el seu impacte en

adaptats a les necessitats de l’empresa i el

el sector. Però sí que s’identificaven les bases

treballador.

de nous escenaris que s’anunciaven transfor-

En aquest context, des del CTC es va abordar la

madors a partir de la innovació tecnològica i el

situació de la formació i els perfils professionals

canvi d’hàbits del comportament dels turistes

en els seus diferents nivells. Pel que fa a l’univer-

que podien ajudar a interpretar moviments

sitari, es treballava ja en les propostes que havia

estratègics posteriors, com la recent i significa-

creat la Declaració de Bolonya amb la idea de

tiva caiguda de Thomas Cook. En aquesta cruïlla

crear graus de tres cursos (180 crèdits) i màsters

que representava el canvi de segle, des del CTC

de dos (120 crèdits). Opció que finalment no

s’alertava de la imminència dels canvis i de la

es va consolidar i ha derivat en graus com el de

necessitat d’assumir els reptes que projectaven

Turisme, de 240 crèdits, i màsters de 60. En el

des de la planificació i la gestió eficient.

secretari general de Comissions Obreres de
Catalunya, Joan Coscubiela, que advocava per
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Les dificultats per assumir aquests reptes eren

de manera premonitòria, es proposava estudiar

importants. En bona part per una idea que el

com a possible alternativa a aquesta complicada

congrés va voler remarcar en una de les seves

situació la taxa turística, avui implementada no

conclusions (en la P1): no hi ha un únic model

sense controvèrsia.

turístic català, sinó que n’hi ha diversos. D’aquí

El Congrés es va desenvolupar en una conjuntura

deriva bona part de la complexitat de la seva

econòmica que apuntava a la bonança en els
preàmbuls de la bombolla immobiliària. Malgrat

«“El que vol el congrés és el
‘com’ s’ha de fer”, explicava
Gaspar Espuña durant els
preparatius de l’esdeveniment,
reclamant concreció en les formes
d’intervenció que s’havien de
formular.»

la recent crisi internacional de les anomenades
«punt com», el sector identificava signes de
creixement futur i reclamava eines per a gestionar-lo amb eficiència. En aquest context, en les
conclusions finals es reclamava la priorització
de l’activitat empresarial en la «identificació dels
interessos i necessitats del client i la recerca de la
seva satisfacció». La P3 anava més enllà i introduïa un concepte que anys després faria fortuna,
el d’experiència del client ,alhora que apostava

planificació i gestió. Des de diferents tribunes

per reestudiar el sistema de les marques turísti-

del congrés s’insistia en les vies des de les quals,

ques catalanes, en un plantejament que s’havia

necessàriament, s’havien d’abordar aquestes

de «concentrar més en segments i productes,

qüestions. Per una banda, es remarcava la

més que no pas en zones».

necessària acció transversal del Govern en la

Certament, sobre l’esclat de la bombolla immo-

planificació i gestió turística. Calia articular els

biliària, que arribaria el 2008 amb efectes clars

mecanismes necessaris perquè les accions dels

sobre el turisme, novament des de Cervera es

diferents departaments de la Generalitat, amb

van llançar avisos en forma de propostes: «limitar

relació directa o indirecta amb les activitats

el model d’expansió turística basat en la segona

turístiques (la majoria), fossin coordinades

residència (que genera guanys immediats en el

amb objectius compartits en favor del desen-

sector immobiliari, però menys efectes multipli-

volupament d’un sector estratègic pel futur de

cadors en l’economia local i més despeses en la

Catalunya. Una proposta íntimament lligada

municipal)».

a una altra insistentment repetida també en

Definitivament, les ponències i conclusions del

diferents tribunes del Congrés: la imprescindible

CTC 2001 mereixen una lectura detinguda o

col·laboració entre sector públic i privat.

relectura amb els ulls del professional d’avui. █

Aquesta col·laboració tenia exemples pràctics
vigents ja en aquella època en l’àmbit de la
promoció, però es reclamava més projecció
d’aquest model en els ens locals per passar «a
estructures jurídiques mixtes amb gestió professional i finançament paritari públic i privat», com
es va plantejar com a conclusió en la P1. En
aquest context, el CTC va fer palesa la problemàtica del finançament dels municipis turístics
davant els nous reptes que es plantejaven. I va
ser en la jornada prèvia de Cervera en la qual,
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EDITUR Catalunya va dedicar una edició extraordinària al
congrés i una àmplia cobertura a les de desembre i gener.

Els congressistes van poder lluir un pin de solapa amb
l’identificador gràfic del congrés.

Diari de Tarragona va publicar, a més de les informacions
generals, un suplement dedicat al congrés, la portada del
qual reproduïm aquí, amb autorització del diari.
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La revista etc Estudis de Turisme de Catalunya va dedicar un
nombrós espai al congrés en un número extraordinari (juny
de 2001, Any V, número 8).

En el congrés van prendre part com a ponents i en les taules
rodones destacats professionals del turisme.

Reproducció de la litografia original de Josep Guinovart repartida amb motiu del congrés. Es van fer dos tiratges:
el primer va ser de 200 exemplars numerats de l’1 al 200 signats a mà per l’autor i el segon de 1.500 exemplars
numerats del 201 al 1.700 signats a la planxa.
47
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II CONGRÉS DE TURISME DE CATALUNYA,

GIRONA 2004*

Els reptes del II Congrés de Turisme de Catalunya,
quinze anys després
Esther Martínez Garcia
Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials
Professora Titular d’Economia Aplicada. Departament d’Economia i Facultat
de Turisme de la Universitat de Girona
Grup de recerca 2017 SGR987, Laboratori Multidisciplinari de Recerca en Turisme,
Universitat de Girona

E

l cinquè congrés de turisme de Catalunya,

naturals i, en general, l’impacte negatiu sobre

que es denominà II Congrés de Turisme

el medi natural, qüestions que no han perdut

de Catalunya, se celebrà per primer cop a

interès actualment, ans al contrari. Es destacaren,

Girona, com a seu principal, els dies 15, 16 i 17

també, els impactes negatius en els àmbits social,

de desembre de 2004. Tenia l’objectiu de ser un

econòmic i financer: conflictes entre residents

vehicle de conducció de totes les veus del sec-

permanents i temporals, infradotació d’equipa-

tor turístic davant dels nous reptes i les noves

ments i el seu finançament. Les propostes per a

realitats del moment. S’hi abordaren en sessió

racionalitzar l’ús del sòl passaven per un plane-

plenària i en sessions paral·leles els treballs i

jament urbanístic de caràcter supramunicipal

les conclusions de quatre jornades monotemà-

i plans directors i de paisatge integrats en els

tiques prèvies: la celebrada a Tarragona el dia 16

plans territorials, així com l’aplicació de la gestió

de desembre sobre turisme, paisatge i ordena-

integrada de zones costaneres de la recomanació

ció del territori; la jornada celebrada a Caldes de

aprovada pel Parlament i el Consell d’Europa el

Malavella el dia 5 octubre sobre àmbit laboral; el

30 de maig de 2002. Així mateix, s’hi va posar de

monogràfic del dia 26 d’octubre a Lleida, centrat

manifest la importància del territori i el paisatge

en el model d’organització i promoció turística

per a determinar la qualitat de les destinacions

a Catalunya, i, finalment, la jornada celebrada a

turístiques. Una traducció operativa consistiria a

Barcelona el dia 9 de novembre sobre finança-

incloure el territori i el paisatge en els sistemes

ment del turisme.

de qualitat existents, fet que comporta, entre

1

* Cinquè del total.
1 La informació sobre el
II Congrés de Turisme
de Catalunya utilitzada
per a elaborar aquest
text procedeix de
la documentació
generada durant el
Congrés: ponències,
comunicacions, taules
de debat, documents de
treball i documents de
conclusions.

TURISME, PAISATGE
I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI

d’altres, la generació i aplicabilitat de normes de
qualitat, instruments i indicadors, marques de
qualitat i sistemes de certificació.

El monogràfic «Turisme, paisatge i ordenació del

ÀMBIT LABORAL

territori a Catalunya» plantejà el repte de la soste-

La jornada sobre les necessitats laborals del

nibilitat territorial del model de desenvolupament

sector turístic va posar especial èmfasi en els

turístic. Les repercussions negatives d’un desen-

dèficits per al reconeixement de les competències

volupament no sostenible abasten la destrucció

professionals de les persones actives en el sector

del paisatge, l’augment del consum de recursos

i els estudiants actuals, i futurs professionals, així
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com en el repte de la formació i la incorporació

nivells elevats de subqualificació i d’especialit-

en el sector del personal format. També s’hi

zació formativa en altres llocs i ocupacions del

abordà la casuística dels immigrants. La principal

sector. Generar valor a través d’un turisme de

conclusió a la qual es va arribar continua sent

més qualitat, desestacionalitzar i desconcentrar

de gran actualitat, especialment ara, que s’han
generat moviments de «turismofòbia» vinculats
a l’anomenat «sobreturisme»: calia prestigiar les
professions turístiques d’acord amb el pes de
l’activitat turística en el conjunt de l’economia
de país. Es proposà dur a terme una campanya
d’imatge i sensibilització per a prestigiar les
professions turístiques, els estudis universitaris
de Turisme i la formació professional en aquest

«Tal com s’hi va mostrar, les
administracions subcentrals i,
especialment, les finances locals
estan subjectes al sistema de
finançament general, que poc
contempla l’especificitat turística.»

àmbit. També es va fer molt èmfasi, donada
la transversalitat de l’activitat turística, en la

l’activitat turística, reconeixement per part de les

necessitat d’accions conjuntes i coordinades de

empreses de la necessitat d’implementar la seva

diferents agents i subsectors que participen en el

responsabilitat social envers els treballadors,

turisme. Així, es proposà constituir un fòrum de

aconseguir un millor encaix entre formació i

les professions i la formació turística en el qual

ocupació són, en aquests moments, algunes de

participessin l’empresariat, els departaments de

les grans línies d’acció per generar més ocupació

Comerç, Turisme i Consum, de Treball, d’Educació

de qualitat superior en el sector turístic. I, conse-

i Universitats de la Generalitat de Catalunya, els

güentment, també ho són per a prestigiar les

centres de formació i les universitats, i altres

professions turístiques.

entitats interessades a impulsar programes
formació, la integració de la immigració, l’obtenció

MODEL D’ORGANITZACIÓ
I PROMOCIÓ

de dades i també a la difusió de la imatge del

En la jornada celebrada el dia 26 d’octubre es

sector turístic.

plantejà quin havia de ser el model d’organit-

Quinze anys després de la celebració del Congrés,

zació i promoció del turisme a Catalunya i quin

moltes destinacions de Catalunya continuen

paper havien de tenir els agents implicats en

experimentant una elevada estacionalitat de

la promoció: administracions –Generalitat i

l’activitat turística i, en conseqüència, la taxa de

administracions locals–, empresaris del sector

2

temporalitat en l’ocupació també és elevada,

i altres col·lectius empresarials i els experts. Es

la qual cosa dificulta la generació d’ocupació

va concloure la necessitat urgent de crear un

de millor qualitat. També queda força camí per

nou ens publicoprivat de promoció turística de

recórrer en la incorporació de professionals

Catalunya que donés cabuda als diversos inte-

en llocs de treball adequats a la seva formació.

ressos i necessitats del territori i agents implicats

Així, actualment, el 13,8% de les ocupacions

en l’activitat turística. Havia de servir per a reduir

turístiques que requereixen coneixements bàsics

la descoordinació existent entre administracions

les fan persones amb un nivell d’estudis supe-

de diferents nivells, entre departaments d’una

riors (universitaris), mentre que el del total de

mateixa administració i diferents agents (privats

3

l’economia és del 7,4%, fet que indica un grau

i publicoprivats). També seria un instrument que,

elevat de sobrequalificació en determinats llocs

juntament amb el compromís empresarial de

de treball; però, simultàniament, també es troben

treballar intensament amb les administracions

d’actuació conjunts. Les accions s’orientarien a la

2 El 34% a Espanya
segons Turisme.
Informe sectorial
(2n semestre) de
Caixabank Research,
2019.
3 Dades per a Espanya
segons Turisme.
Informe sectorial
(2n semestre) de
Caixabank Research,
2019.
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locals (motiu pel qual es va apostar per un futur

com finançar l’activitat turística, especialment

congrés de turisme de Catalunya), contribuís a

la prestació de serveis als actors turístics

reduir la multiplicació d’ens i fórmules promocio-

—turistes i empreses— i les poblacions acolli-

nals al territori català, i fins i tot la competència

dores de turistes. Al llarg dels anys la indústria

entre ells. La «reformulació de l’ens gestor de la

turística i, especialment, algunes administra-

promoció turística de Catalunya s’havia de basar

cions públiques han intentat de manera més o

en un model mixt de participació pública i privada

menys contínua i acurada saber quins són els

amb implicacions reals i concretes en el finança-

impactes econòmics (especialment els positius)

ment i la presa de decisions». Posteriorment, l’any

que genera l’activitat turística al seu territori,

2010, l’antic Consorci de Turisme de Catalunya va

fonamentalment utilitzant els models econò-

ser substituït per l’Agència Catalana de Turisme,

mics de les taules input-output, i informar-ne

una entitat de dret públic de la Generalitat de

la població. Un cop reconeguda la seva impor-

Catalunya que vol, entre d’altres, caracteritzar-se

tància econòmica, cal mirar la contrapart de la

per la cogestió i la coparticipació en el finança-

balança: el finançament de les despeses que

ment entre les administracions i el sector privat.

genera l’activitat turística, no només les deri-

El II Congrés de Turisme de Catalunya també

vades de les accions de promoció turística amb

representà un pas endavant cap a nous enfoca-

finançament públic, sinó també altres despeses,

ments en la gestió de les destinacions turístiques:

moltes de les quals, si bé no exclusivament,

es va destacar que la promoció turística, tot i

són d’abast territorial local: infraestructures i

ser important, només és una eina d’un marc

serveis de transport, comunicació i informació,

més ampli de posicionament de Catalunya com

serveis de seguretat ciutadana, protecció civil,

a marca i com a destinació. El nou ens que es

proveïment de serveis bàsics, condicionament i

proposà crear, les empreses en general i també el

manteniment dels espais públics, etc. Qui hauria

sector acadèmic havien de treballar urgentment

de finançar-los —com s’hauria de distribuir la

en la definició i implementació d’una estratègia

càrrega entre la indústria turística, el turista, la

i un pla integral de màrqueting de destinació

població, els sectors econòmics i l’administració

al voltant de la marca Catalunya. El pla havia

pública— i com —quins instruments utilitzar—

de considerar les especificitats dels productes

són qüestions clau i interrelacionades. La parti-

i territoris, i aprofitar l’efecte locomotora de

cipació del sector públic en l’activitat turística

destinacions com Barcelona o la Costa Brava. En

pot derivar-se i justificar-se amb arguments

aquesta línia cal contextualitzar històricament el

d’eficiència econòmica (béns públics de consum

Pla de màrqueting turístic de Catalunya de l’any

no rival i no excloent, béns comunals, activitats

2013 i els successius, elaborats per l’Agència

que generen efectes externs sobre la societat,

Catalana de Turisme.

positius o negatius, informació imperfecta i

4

FINANÇAMENT
4 Per a més informació
sobre la composició
actual de l’Agència i els
ens finançadors, vegeu
la web de l’Agència
Catalana de Turisme:
http://act.gencat.cat/
qui-som/coneix-act/.

asimètrica en els mercats turístics, etc.) i arguments macroeconòmics, bàsicament vinculats

Per la seva banda, en la jornada dedicada al

amb el turisme com a activitat social genera-

finançament del turisme es va reflexionar sobre

dora d’activitat econòmica, llocs de treball,

els beneficis i costos que genera com a activitat

rendes empresarials i del treball, entre d’altres.

econòmica, tot reconeixent-ne la centralitat

L’argument o arguments que justifiquin l’acció

en el sistema productiu català, i com es repar-

pública, amb la despesa associada que genera,

teixen entre els diferents agents implicats

poden ser diferents segons les diverses accions

(bàsicament, la indústria turística, el turista i la

vinculades a l’activitat turística. En tot cas,

població local); un altre aspecte tractat va ser

haurien de marcar, des de l’òptica de l’eficiència
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assignativa dels recursos de què disposa la

21 de juny) intentà ajustar-se més a la realitat

societat, combinada amb els criteris d’equitat

dels municipis turístics de Catalunya, però

tributària i social, l’elecció dels instruments

tampoc no oferia una solució suficientment

adients per al seu finançament. Per exemple, la

satisfactòria.

imposició general no afectada a determinades
despeses públiques, segons la qual el finançament de les activitats dels agents públics
són finançats per tots els contribuents (impost
de societats, impost sobre la renda personal,
IVA, etc.) o bé, i entre d’altres, condicionada i
específica del sector, com l’impost turístic de
pernoctacions actualment vigent a Catalunya.
Una de les qüestions centrals que s’abordaren
en el congrés de l’any 2004 i que ja preocupaven en l’anterior congrés de l’any 2001 és fins

«Tal com es va concloure al
Congrés, i tal com ha mostrat
l’experiència dels anys d’aplicació
de l’impost, aquest no és la
solució per al finançament de la
majoria dels municipis turístics de
Catalunya.»

a quin punt el sistema de finançament públic
(local, autonòmic i estatal) permet donar suport

En el Congrés també es va abordar una font

financer al turisme i quins ingressos fiscals pot

de finançament que ja es debatia en diferents

generar aquest turisme i si es poden vincular a

fòrums: un impost sobre estades en esta-

la despesa turística. Tal com s’hi va mostrar, les

bliments turístics, amb ingressos afectats,

administracions subcentrals i, especialment, les

és a dir, que solament es poden destinar a

finances locals estan subjectes al sistema de

finançar determinades despeses en turisme,

finançament general, que poc contempla l’es-

tal com s’ha acabat configurant la imposició

pecificitat turística. L’excessiva dependència de

específica sobre l’activitat turística que s’im-

les finances municipals de la població de dret i

plementà a Catalunya l’any 2012 i encara

la possibilitat d’augmentar els ingressos fiscals

vigent. Mentre que les administracions veuen

que proporciona la construcció (primer, a través

en aquesta figura tributària una flexibilitat,

d’impostos i taxes vinculades a la construcció

eficàcia recaptatòria i relativa senzillesa

i obres i, després, amb l’impost anual sobre

administrativa que el fa atractiu, els sectors

béns immobles) s’ha assenyalat com un dels

més directament afectats han estat més reti-

elements principals que han anat generant,

cents a la seva implementació i als posteriors

al llarg dels anys, permissivitat urbanística,

increments de la càrrega tributària per temor

intensificació de les construccions d’ús turístic

que es redueixi el nombre de clients i el

i manca de planificació urbana que, sovint, ha

marge empresarial. La recaptació potencial de

contribuït a generar espais urbans deshabitats

l’impost és relativament alta, ja que, malgrat

durant una gran part de l’any que contribueixen

que els imports per persona i pernoctació no

als efectes negatius de l’estacionalitat turística

són gaire elevats, s’aplica a un gran nombre

i a un creixement turístic insostenible i poc

de contribuents (turistes). Per altra banda,

respectuós amb el medi i el paisatge. Els canvis

el turista està actualment més acostumat a

en el sistema de finançament estatal de les

haver de satisfer tributs i taxes vinculats a

hisendes locals de desembre de 2002 tampoc

determinats béns i serveis turístics, ja que

no varen resoldre la qüestió del finançament de

són formes de finançament d’àmbit mundial.

l’especificitat turística. Per la seva banda, la Llei

Aquest fet i altres factors que potencien la

de turisme de Catalunya (LTC, Llei 13/2002 de

demanda,

5

especialment

en

determinades

5 Llei 51/2002 de 27 de
desembre, de reforma
de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
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El congrés pròpiament
dit va anar precedit
de quatre jornades
monotemàtiques prèvies
descentralitzades
per tal de recollir les
seves aportacions i
conclusions.

destinacions on augmenta el nombre de

a Girona els dies 15, 16 i 17 de desembre

turistes, com és el cas de Barcelona, poden

de 2004 va ser organitzat pel sector privat

ocultar els possibles efectes de la imposició

a través del Consell General de Cambres de

sobre la demanda turística i la competitivitat

Catalunya, i comptà amb la col·laboració de

de les destinacions.

la Conselleria de Comerç, Turisme i Consum

Tal com es va concloure al Congrés, i tal com

de la Generalitat. També hi col·laboraren,

ha mostrat l’experiència dels anys d’aplicació

entre d’altres, les universitats catalanes, amb

de l’impost, aquest no és la solució per al

ponències i participacions actives diverses

finançament de la majoria dels municipis

d’acadèmics i professors de reconegut pres-

turístics de Catalunya. I, en aquesta línia, el

tigi, integrant així el coneixement procedent

congrés de l’any 2004 ja incidia en la neces-

de diversos actors. Actualment, el sector

sitat de reformar el sistema de finançament

turístic i el seu entorn són més complexos,

local perquè reconegui la singularitat dels

dinàmics i globals que a principis del segon

municipis

població

mil·lenni, i els reptes, encara més grans.

assistida com a base de finançament i vinculi

Encarar el futur amb èxit requereix, més

més directament i àmpliament els ingressos

que mai, una participació compromesa, col-

municipals a l’activitat econòmica (turística).

laborativa i corresponsable de tots els agents

El II Congrés de Turisme de Catalunya celebrat

implicats en l’activitat turística. █

turístics,

consideri

la
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Diari de Girona va oferir una detallada cobertura informativa i
d’opinions sobre el desenvolupament del congrés, com ara aquesta
prèvia reproduïda amb autorització del diari.

El congrés va congregar una quantitat molt nombrosa de
professionals del sector tant de l’àmbit privat com del sector públic i
institucional (foto Marc Martí).
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Un moment de l’acte de cloenda (foto Marc Martí).

Després del tancament
del congrés els organitzadors van editar i
distribuir els continguts
i les conclusions en
format digital en un disc
compacte.
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III CONGRÉS DE TURISME DE CATALUNYA,

PORTAVENTURA 2008*

Els reptes de les empreses turístiques catalanes
Prof. Dr. Salvador Anton Clavé
Catedràtic d’Anàlisi Geogràfica Regional
Universitat Rovira i Virgili

A

* Tercer del segle XXI, sisè
del total

mb l’atenció posada en els efectes

pel Plan del turismo español Horizonte 2020.

d’una, en aquell moment, ja manifes-

Més en concret, el III Congrés de Turisme de

ta crisi econòmica que es preveia que

Catalunya va ser el successor d’un Congrés, el de

tindria repercussions sectorials immediates, el

Girona de l’any 2004, del qual es va manifestar

Consell General de Cambres de Catalunya or-

continuador directe i al qual va tenir explícitament

ganitzà a PortAventura els dies 26, 27 i 28 de

present a l’hora de definir el seu enfocament

novembre de 2008 el que s’havia d’anomenar,

i àmbits de discussió. Ara bé, mentre que el II

en aquest període, III Congrés de Turisme de Ca-

Congrés de Turisme de Catalunya celebrat a

talunya (http://www.congresturisme.org/index.

Girona va tenir com a principals elements de

php). Amb la col·laboració directa del Departa-

debat aspectes de política pública relacionats

ment d’Innovació, Universitats i Empresa, del Pa-

amb el turisme com el paisatge, la formació, el

tronat de Turisme de la Diputació de Tarragona,

finançament dels municipis turístics (inclosa

així com de la mateixa Diputació de Tarragona i

la qüestió de la popularment coneguda taxa

de PortAventura, aquest tercer congrés havia de

turística) o l’organització de la promoció turística

consolidar l’interès del Consell de Cambres cata-

a Catalunya i va propiciar, en alguns casos de

là per a participar en l’organització, la dinàmica

manera molt propera en el temps i amb una

i la definició de polítiques turístiques per al país

capacitat d’influència notable i immediata, la

i donar continuïtat a una nova etapa de troba-

formulació d’instruments legislatius específics al

des periòdiques dels empresaris turístics i dels

respecte, el III Congrés de Turisme de Catalunya

professionals i responsables del sector iniciada a

va orientar els seus objectius cap a la discussió

principis de la dècada del 2000. En aquest sen-

de models i estratègies per a millorar els resultats

tit, el III Congrés de Turisme de Catalunya, que

de les empreses turístiques catalanes. Aquesta

agafava el relleu de les dues edicions anteriors

havia estat una reclamació de l’empresariat vist

celebrades a Tarragona (2001) i Girona (2004),

el desenvolupament de l’anterior congrés i és per

reflectia les preocupacions del sector en aquell

aquest motiu que, tenint l’empresa com a element

moment. Contemplava explícitament com a do-

de referència, es van plantejar com a àrees temà-

cument de referència el recentment aprovat Pla

tiques del III Congrés la innovació, la internaciona-

estratègic de turisme de Catalunya 2005-2010 i

lització, la competitivitat i la promoció. En paraules

tenia en compte els àmbits de treball promoguts

de Josep Martí Seró, president del congrés, el
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Consell de Cambres va considerar que, tenint en

de Catalunya. Amb aquest marc de referència,

compte la conjuntura del moment, «era especial-

l’organització

ment important fer una mirada introspectiva a les

rellevant i necessari tractar sobre com iniciar

nostres empreses» (http://www.congresturisme.

processos d’innovació i d’internacionalització de

org/presentacions_institucionals.php).

les empreses catalanes, com guanyar en compe-

Coordinant cadascun dels àmbits temàtics hi va

titivitat per assegurar la capacitat d’inversió cons-

haver un equip de treball tècnic format per un

tant, la millora dels serveis i la rendibilitat, i com

empresari, un acadèmic i un professional de la

continuar el debat iniciat en l’anterior congrés

consultoria o de la gestió pública amb la intenció

en relació amb l’objectiu de definir la posada en

d’arribar a definir propostes innovadores, fona-

marxa de l’Agència Catalana de Turisme. De fet,

mentades i amb aplicabilitat per a les empreses

el congrés es va veure acompanyat, al cap de

catalanes. Van formar part d’aquest equip

pocs mesos, per l’activació definitiva de l’Agència

representants de PIMEC i CEHAT, d’empreses

Catalana de Turisme, creada feia poc per llei, però

hoteleres com Estival Park i Guitart Hotels, de

que encara no funcionava perquè no tenia apro-

la Universitat Rovira i Virgili, de la Universitat de

vats el reglament ni l’organigrama, a més de la

Girona, del CETT, de la Universitat de Barcelona

necessitat d’haver-la d’encaixar en l’acció d’altres

i de la Universitat Ramon Llull-ESADE, així com

ens públics que fins al moment feien polítiques en

d’empreses consultores com Magma Turismo,

l’àmbit de la promoció.

va

considerar

especialment

Adetur i Tea-Cegos i de l’àmbit de la gestió
pública del turisme com el Patronat de Turisme de
la Diputació de Tarragona. El congrés va comptar
amb sessions prèvies que es van celebrar el 2
de juny a Vielha («Innovació: polítiques i estratègies»); el 4 de juliol a l’Ampolla («Reptes per a la
competitivitat de l’empresa turística catalana»); el
16 de setembre a Lloret de Mar («Promoció: oportunitats i necessitats») i el 9 d’octubre a Barcelona

«El congrés va comptar amb
sessions prèvies que es van
celebrar el 2 de juny a Vielha; el
4 de juliol a l’Ampolla; el 16 de
setembre a Lloret de Mar i el 9
d’octubre a Barcelona.»

(«Internacionalització: reptes i situació actual de
l’empresa turística catalana»).

L’EMPRESA TURÍSTICA
CATALANA COM A
OBJECTE DE DEBAT

En paraules del director acadèmic del congrés,
Salvador Anton Clavé, en una entrevista a la
revista digital Comunicatur (http://www.comunicatur.info/salvador-anton-director-academicdel-iii-congres-de-turisme-de-catalunya/),

la

Les quatre temàtiques seleccionades per l’orga-

incidència de les temàtiques que s’abordaven en

nització com a àmbits de debat van ser triades des

els resultats de les empreses permetien fer un

de la perspectiva de posar sobre la taula el futur

congrés on es poguessin debatre els seus reptes

de les empreses i el seu paper en l’activitat turís-

més immediats. Així, des de la perspectiva de la

tica catalana en general. Aquesta era una preocu-

innovació, es proposava plantejar «el paper que

pació significativa l’any 2008 atesa la conjuntura

han de tenir les xarxes d’empreses, especialment

de crisi. De fet, la dinàmica de recessió fins i tot

les petites i mitjanes, i les organitzacions en

va ser objecte de la primera ponència plenària del

la creació de mecanismes que desenvolupin

congrés, «La situació econòmica actual i el seu

dinàmiques innovadores». Des de l’àmbit de la

impacte en el sector turístic», a càrrec de Miquel

competitivitat s’abordava, entre altres aspectes,

Valls, president del Consell General de Cambres

«la necessitat d’adequar el sistema de regulacions
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que condiciona l’activitat de les empreses en el

del congrés estaven en fase de ràpida evolució—

sector de manera que fos més eficient i menys

en la dinàmica empresarial com a requisit per al

costós». Pel que fa a la promoció, es proposava

manteniment de la pròpia competitivitat. No va

posar l’accent en «el paper dels nous mecanismes

ser aliena al debat, d’altra banda, la discussió

i instruments de comunicació i comercialització

sobre la incorporació al sector de talent i de capa-

[...] per a adequar els productes a les expectatives

citat emprenedora, el desenvolupament d’una

de la demanda». Finalment, la internacionalització

cultura de la innovació i l’estímul a la cooperació

s’observava, particularment, «com una estratègia

mitjançant polítiques decidides de l’Administració

per a diversificar riscos i millorar els resultats».

pública a través de la creació de plataformes
facilitadores de la innovació en turisme.
Pel que fa als reptes per a la competitivitat, la
jornada prèvia celebrada a l’Ampolla va plantejar
específicament la necessitat d’ajustar la normativa turística als requeriments de competitivitat
de les empreses i al paper dels recursos humans
—el talent— en els seus resultats (http://www.
congresturisme.org/arees_tematiques_competitivitat.php). La qüestió de fons debatuda va ser
si la legislació turística afavoria la competitivitat
o, contràriament, a causa dels costos que generava, la feia minvar. En qualsevol cas, la jornada
va permetre destacar la importància del marc
regulador i de la governança turística com a

El congrés contemplava
explícitament com a
document de referència
el recentment aprovat
pla estratègic 2005-2010.

En relació amb aquestes quatre temàtiques,

elements que haurien de garantir seguretat

les jornades prèvies van permetre debatre en

jurídica als àmbits professionals o empresarials

profunditat aspectes concrets i aportar unes

i als mateixos consumidors. Més en detall, es

primeres conclusions i recomanacions parcials

va abordar la competitivitat de dues modalitats

construïdes de manera col·laborativa per part

turístiques específiques com eren els cohotels i el

dels participants. La sessió plenària del congrés

turisme fluvial.

va ratificar les aportacions de les jornades prèvies

Les oportunitats i necessitats de la promoció turís-

a través de les sessions paral·leles participatives

tica es van tractar en la jornada prèvia celebrada

que s’hi havien programat.

a Lloret de Mar (http://www.congresturisme.

Des de la perspectiva de la innovació, els reptes

org/arees_tematiques_promocio.php). Era una

tractats en la jornada prèvia celebrada a Vielha

temàtica especialment valorada pels assistents

van ser la gestió de la innovació en l’empresa

tenint en compte la conjuntura de canvi de cicle

turística, les tecnologies 2.0 en el sector hoteler,

econòmic i la imminent posada en funcionament

la innovació en restauració i gastronomia, i la

de l’Agència Catalana de Turisme, però, també,

innovació en matèria de gestió local de l’acti-

per la situació ja esmentada de transformació

vitat turística (http://www.congresturisme.org/

estructural

arees_tematiques_innovacio.php). Era explícita

causada pels canvis tecnològics. D’aquí que, a

en el debat la necessitat de dissenyar nous

banda de tractar l’evolució i l’estat actual de la

productes, adoptar nous processos, incorporar

promoció turística a Catalunya, hi hagués sessions

noves formes organitzatives i, especialment,

específiques dedicades a l’Agència Catalana

integrar noves tecnologies —que en el moment

de Turisme i a bones pràctiques en l’àmbit de la

dels

mecanismes

de

promoció
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promoció tenint en compte la situació de canvi

org/conclusions_propostes.php),

indicada. Es va fer referència, des d’aquesta pers-

debat i l’anàlisi de l’evolució, situació, resultats

pectiva, als casos de Costa Brava Centre Hotels,

i tendències previsibles de l’empresa turística

el producte enoturístic a l’Alt Penedès i al valor

catalana i tenint en compte els reptes plantejats

de marques de qualitat com Rusticae. D’aquesta

en els quatre àmbits temàtics debatuts, després

manera es va poder debatre sobre el paper de

de discutir els efectes del cicle econòmic sobre

les tecnologies en la promoció turística i la seva

la situació de la dinàmica turística catalana i de

relació amb altres eines de promoció —qüestió

seguir reflexionant a partir de les aportacions de

d’especial interès en aquell moment— i es van

les jornades prèvies a través de quatre sessions

plantejar les noves oportunitats que podien

paral·leles, els assistents van arribar a unes

oferir els organismes que integressin fórmules de

conclusions

col·laboració publicoprivada com a mecanisme

directrius d’acció col·lectiva rellevants per tal de

d’organització de la promoció, especialment en el

millorar la dinàmica de l’activitat en el curt i mitjà

conjunt de Catalunya, com ara l’Agència Catalana

termini. El congrés va acabar amb una confe-

de Turisme.

rència plenària de Javier Gómez Navarro, ales-

La qüestió de la internacionalització de l’empresa

hores president del Consejo General de Cámaras

turística catalana va ser posada sobre la taula

de Comercio de España, sobre «Perspectives del

com una limitació que calia enfocar en la jornada

turisme com a sector estratègic», que s’alineava

prèvia celebrada a Barcelona (http://www.

directament amb el que probablement era el

congresturisme.org/arees_tematiques_interna-

principal objectiu implícit de les recomanacions

cionalitzacio.php). S’hi va apuntar no només la

resultants: que el turisme havia de ser considerat

necessitat estructural de propiciar processos

una activitat prioritària per part de les adminis-

d’internacionalització, sinó, també, especialment,

tracions catalanes.

el disseny d’una estratègia publicoprivada que

Les propostes plantejades en el document de

l’afavorís. S’hi van exposar bones pràctiques i es

conclusions feien referència, com no podia ser

van debatre les raons per les quals, malgrat el pes

d’altra manera, als quatre àmbits temàtics selec-

de l’activitat turística a Catalunya, la presència

cionats, tot posant l’accent en quins mecanismes

de grups catalans o participats per empreses

d’acció

catalanes en altres destinacions estava per sota

resultar eficients per a aconseguir-los.

de la presència catalana a l’exterior en altres

En un context, el de la segona meitat de la

sectors productius i de la importància del sector a

dècada dels 2000, en què s’estava explorant

Catalunya, tant pel que fa a l’hoteleria com a altres

la creació d’un institut de recerca en turisme

subsectors d’activitat. L’objectiu va ser, en qual-

de Catalunya —que finalment no es va arribar

sevol cas, observar quins factors condicionants

a constituir—, una de les recomanacions de

generaven aquesta situació i quines oportunitats

caràcter institucional plantejava la necessitat

per a les empreses es podien contemplar en cas

d’afavorir «la creació d’estructures d’R+D+I amb

de superar-los per a millorar-ne els resultats.

cooperació publicoprivada de manera que es

L’ACCIÓ COL·LECTIVA EN
MATÈRIA DE TURISME
COM A EIX D’ACTUACIÓ

que

plantejaven,

concertada

partint

del

especialment,

publicoprivada

podien

garanteixi la transferència de noves tecnologies
i la implantació de processos d’innovació en
petites i mitjanes empreses». De fet, a aquesta
iniciativa s’hi va referir explícitament en la

Tal com va quedar reflectit en el document de

cloenda del congrés Josep Huguet, l’aleshores

conclusions i propostes fet públic per l’organit-

conseller d’Innovació, Universitats i Empresa,

zació del congrés (http://www.congresturisme.

quan va parlar del possible impuls a aquest
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a avaluar l’impacte econòmic de les noves
propostes de normativa sobre la competitivitat
de l’empresa turística, per dissenyar programes
que fessin més visible el turisme en tots els
processos legislatius o administratius en què
el turisme fos una activitat d’interès, per a
promoure estructures de competitivitat turística
(inclosa la formació de recursos humans) i per a
incrementar la valoració social de les tasques de
docència i recerca en turisme.
En relació amb l’àmbit de la promoció, el congrés
instava a «definir les estratègies de promoció,
Conjunt identificador
gràfic del congrés.

centre i de la necessitat de coordinar-se amb

comunicació i comercialització de Catalunya

altres centres tecnològics de cara a elaborar

com a destinació i de les destinacions turístiques

un pla d’innovació per a l’empresa turística

catalanes i finançar de manera suficient les

catalana (https://www.vilaweb.cat/www/elpunt/

accions a realitzar per tal d’aconseguir millorar

noticia?p_idcmp=3087067). També des d’una

el posicionament dels productes, les empreses i

perspectiva d’acció col·lectiva i amb un marcat

les destinacions turístiques catalanes». Tal com

caràcter institucional publicoprivat, el congrés

s’ha comentat, aquesta proposta es va veure

apostava complementàriament per diagnosticar

acompanyada ràpidament amb la posada en

l’estat de la innovació en el sector turístic català,

funcionament, només uns mesos més tard, de

integrar l’activitat turística de manera explícita en

l’Agència Catalana de Turisme, gestada durant

les polítiques d’innovació del CIDEM —integrat

els anys anteriors. Tot plegat implicava també,

en ACCIO— i promoure el desenvolupament

des de la perspectiva dels assistents al congrés,

de noves figures professionals en l’àmbit de

comptar amb les destinacions locals a l’hora de

les destinacions locals amb capacitat d’utilitzar

plantejar els programes de promoció turística de

noves eines tecnològiques.

Catalunya com a destinació global, apostar per

De manera més directa i molt centrada en la

models de col·laboració entre empreses i entre la

relació entre operacions i resultats empresarials,

iniciativa pública i privada també en l’elaboració

des de la perspectiva de la competitivitat, les

de producte, cooperar des de les organitzacions

conclusions del congrés proposaven «dissenyar

empresarials en la realització i execució dels

models de desenvolupament normatiu més

plans de màrqueting per a productes i per a

senzills, més operatius, més depurats, més

destinacions i en l’ús de les noves eines de

transparents i més econòmics, que, per un costat,

promoció, especialment a través d’Internet, i

tinguin en compte els grans equilibris a mantenir

millorar la informació sobre el perfil dels clients

(drets dels consumidors/competitivitat de les

existents i potencials de cara a establir mercats

empreses

objectiu i definir l’assignació de recursos.

i

destinacions/desenvolupaments

responsables i sostenibles de l’activitat) i que,

Pel que fa al darrer dels quatre àmbits temàtics,

per l’altre, facilitin el treball de les empreses

el de la internacionalització, el mateix conseller

turístiques i la més correcta comercialització

Josep Huguet va donar resposta durant la

dels seus diferents productes en els mercats».

cloenda del congrés a la demanda d’«afavorir

Complementàriament, es proposaven mesures

la internacionalització de l’activitat de l’empresa

addicionals de coordinació —en alguns casos

turística catalana a través de l’articulació de

amb participació del Consell de Cambres— per

mecanismes de col·laboració entre el sector
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públic i el sector privat» anunciant un pla
d’internacionalització del turisme de Catalunya
que s’havia de desenvolupar conjuntament
entre l’Agència Catalana de Turisme i ACCIO,
amb l’objectiu de potenciar la presència de
l’empresa turística catalana a l’exterior. A
més, el Consell de Cambres es va comprometre a crear, juntament amb l’Administració,

«El Consell de Cambres
es proposava, a més, com a
interlocutor per a avançar en la
posada en marxa de l’Agència
Catalana de Turisme, que, d’altra
banda, va ser imminent.»

programes de treball per a facilitar la projecció
exterior del know-how turístic català i la
implantació d’empreses turístiques catalanes

CONCLUSIÓ

a l’estranger.

El III Congrés de Turisme de Catalunya va

Destaca, finalment, que aquesta visió d’acció

permetre posar sobre la taula el debat sobre

col·lectiva en favor de la millora de resultats

factors estructurals clau per a la millora de la

de l’empresa turística catalana va comportar

competitivitat i el posicionament de les empreses

també que l’organització del congrés recollís

catalanes i de Catalunya com a destinació, però,

una sèrie de recomanacions i propostes consi-

també, accions, reptes i necessitats a curt termini

derades necessàries des de la perspectiva de

que havien de facilitar l’articulació de respostes

la situació del turisme a Catalunya per causa

concretes a la situació de crisi econòmica que

de la recessió econòmica. En aquesta línia, el

afectava el conjunt de l’economia catalana i

Consell de Cambres es comprometia, de cara

global i, per tant, i de manera específica, el sector

al 2009, a fer seguiment de les iniciatives

turístic. Malgrat que no tots els propòsits definits

acordades en el congrés, a facilitar la interlo-

van ser posteriorment explorats i executats

cució de les empreses amb les iniciatives dels

pel fet que les decisions sobre les accions que

governs —inclòs l’espanyol— en relació amb

calia desenvolupar, les iniciatives que es volien

els seus programes de renovació i innovació

promoure i els acords per establir s’havien de

empresarial, i, en línia amb el que s’havia

prendre en els àmbits empresarials, associatius,

acordat en relació amb l’àmbit de competi-

corporatius o administratius corresponents en

tivitat, a procurar evitar l’aparició de noves

cada cas i que la pròpia situació econòmica no

normatives que poguessin afectar els resultats

facilitava el desenvolupament de noves inicia-

empresarials. Addicionalment, demanava un

tives que impliquessin l’assignació estructural

pla de xoc immediat en matèria de formació en

de nous recursos, el III Congrés de Turisme

noves tecnologies de promoció i comercialit-

de Catalunya va ajudar a definir els reptes de

zació a través d’Internet i un pla d’acció d’exe-

l’activitat en el context econòmic, polític i social

cució immediata en l’àmbit de la promoció amb

de la segona meitat dels anys 2000 i va facilitar

l’objectiu de minimitzar els efectes de la crisi

la presa d’algunes de les decisions plantejades

econòmica. En aquest darrer àmbit, el Consell

per part d’alguns dels actors que les havien de

de Cambres es proposava, a més, com a inter-

prendre. En aquest sentit, l’existència de visions

locutor per a avançar en la posada en marxa

àmpliament compartides arran del desenvolu-

de l’Agència Catalana de Turisme, que, d’altra

pament del congrés va propiciar, sens dubte,

banda, va ser imminent. Finalment, de nou

consensos des de diferents àmbits socials i

tenint en compte la situació de crisi, plantejava

econòmics que van afavorir i ajudar a millorar

el seu suport a una moratòria fiscal entre 2009

les dinàmiques de les empreses turístiques

i 2012 en cas que la situació ho requerís.

catalanes. █
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Presentació del president del congrés, en la web, encara activa.

El l’aleshores conseller de Turisme, Josep Huguet, amb un grup d’empresaris.
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