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PRESENTACIÓ 

L a memòria històrica forja la salut d’una 
societat i dona perspectiva sobre allò 
que som i allò que ens ha portat fins on 

som. Un sector econòmic com el del turisme 
mereix comptar amb treballs com el que aquí 
es presenta. Aquesta obra vol ser un tribut a 
totes aquelles dones que sense saber-ho van 
escriure, amb la seva feina diària, els primers 
passos de la història del turisme modern a Ca-
talunya. El turisme és femení, perquè l’activitat 
de la dona en aquest sector ha estat clau a la 
nostra terra perquè sigui el que és actualment: 
la primera indústria del país. 

El turisme va formar part de l’aperturisme i el 
desenvolupament econòmic dels anys 60 i 70. 
Una activitat que es va gestar amb les mans i 
amb la suor de la dona. Catalunya va ser una 
de les destinacions més cotitzades per visitants 
procedents de França, Alemanya i també d’al-
guns països nòrdics. En aquest context, el sec-
tor del turisme, molt incipient a tota la penínsu-
la, va esdevenir una oportunitat de guanyar-se 
la vida. Les dones, gairebé sense adonar-se’n, 
van formar part d’aquesta mà d’obra dedicada i 
obstinada que va fer servir la nova indústria del 
turisme. Per a elles, sense cap reconeixement, 
va suposar aportar un complement a l’econo-
mia familiar, i en alguns casos, els menys, amb 
un salari oficialitzat. Però sí que les nostres pio-
neres en el turisme modern van iniciar un camí 
que moltes altres dones han seguit fins als nos-
tres dies. La dona de llavors lluitava per guanyar 
dignitat i igualtat. El turisme els va brindar una 
oportunitat per empoderar-se i trobar un lloc al 
bell mig d’una societat preponderantment mas-
culina. Avui les dones són majoria de gènere en 
el sector turístic. 

Amb l’objectiu de visibilitzar la realitat femeni-
na del sector en aquelles primeres èpoques, la 
primera part d’aquestes pàgines és un treball 
acadèmic de la professora de la Universitat 

Oberta de Catalunya, Soledad Morales Pérez, 
que ens apropa a aquest paper de la dona en 
la història del turisme modern a Catalunya. La 
segona ens brinda una col·lecció d’entrevis-
tes personals a 16 dones que ens expliquen 
mitjançant anècdotes i vivències com va ser la 
seva història en el món del turisme. Elles fan un 
esforç de memòria, d’història viva, i d’alguna 
manera donen veu a moltes altres dones que, 
com elles, han fet créixer el sector turístic. 

Quan sorgeix la idea de fer Dones i turisme. 
Pioneres del sector, un punt important en la 
direcció del projecte era que l’obra fos també 
fruit del treball de dones. Així doncs, la redacció 
de continguts, la realització de les entrevistes, 
el disseny i la maquetació de la publicació, la 
correcció i la traducció de textos han estat re-
alitzats per dones. Per a la redacció d’aquesta 
obra, les periodistes han viatjat per diferents 
localitats de la geografia catalana per entrevis-
tar-se amb aquestes dones i recollir-ne el testi-
moni com a pioneres en l’activitat turística. 

Alexis Villanueva Ramos

Història viva de la 
dona en el turisme 
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P ensar sobre el turisme en clau de gènere i des 
de marcs de referència feministes és una tas-
ca alhora obligada, necessària i enriquidora 

que ens pot ajudar a apropar-nos-hi amb patrons més 
sostenibles, equitatius i dignes. La història i l’estudi 
del turisme s’ha desenvolupat invisibilitzant i descon-
siderant el paper fonamental que les dones han tingut 
en la seva configuració contemporània, generant, en 
conseqüència, una visió esbiaixada i incompleta de la 
realitat turística. Fem, si no, l’exercici d’apropar-nos a 
articles científics publicats sobre la matèria o bé fem 
una recerca de documents audiovisuals disponibles a 
internet. Recordo especialment un documental pro-
duït i realitzat per una televisió estatal centrat a expli-
car l’evolució i l’impacte del turisme a Catalunya on 
el protagonisme femení l’ostenten les dones sueques, 
les úniques esmentades i recordades. Cap entrevista, 
cap pla curt o llarg, cap aproximació a les experiències 
o les opinions de dones emprenedores en el sector, 
o treballadores, o ocupant llocs rellevants a les ins-
titucions. Així s’ha construït principalment el relat del 
desenvolupament turístic fins fa relativament poc.   

Aquesta publicació neix amb la voluntat de revertir 
aquesta percepció, de donar veu, visibilitat i reconeixe-
ment al paper clau de les dones en la creació i modu-
lació del turisme modern i contemporani a Catalunya. 
Està estructurada en dues parts. La primera, aquesta, 
es pretén com un espai de divulgació dels fets i trets 
diferencials aportats per les mirades de gènere i fe-
ministes a l’estudi i la comprensió del turisme. I una 
segona, composta per un compendi d’entrevistes a 
dones pioneres de l’emprenedoria en turisme, realitza-
des per altres dones d’àmbits professionals diferents. 

Soledad Morales Pérez.  
Professora agregada dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC. 

Aquesta secció no vol ser el marc analític de les 
entrevistes que formen aquesta publicació, sinó 
una porta d’entrada i una caixa d’eines per poder 
interpretar, interioritzar i fer valer, d’una manera acadè-
mica i conceptual, el que aquestes dones expressen 
i comparteixen. 

Per què les dones van emprendre en el turisme, com 
i amb quins recursos ho van fer, és un coneixement 
necessari que cal conservar i transmetre. Fer-ho ens 
ajudarà a comprendre millor els fonaments sobre els 
quals s’ha alçat la transformació profunda de la nostra 
societat. Posar les seves experiències, coneixements 
i valors al centre contribueix a abordar el desenvolu-
pament turístic amb una mirada més àmplia i real i a 
saldar un deute històric amb totes les dones que han 
estat invisibilitzades per la societat i l’acadèmia. Fer-ho 
amb una mirada d’interseccionalitat, és a dir, conside-
rant totes aquelles categories socials sobre les quals 
se sustenta l’opressió o el privilegi (el sexe, la classe 
social, la raça, l’edat, l’orientació sexual...) ens ajuda-
rà, a més, a entendre la diversitat de veus i experiènci-
es femenines relacionades amb el turisme i a intentar 
incloure-les totes en les nostres publicacions.  

Dones i turisme en el 
moment de l’explosió 
turística al nostre país 

La majoria de les dones entrevistades en aquesta pu-
blicació van fer els primers passos en l’emprenedoria 
turística entre els anys 60 i 70, en un context històric 
de transició d’una dictadura obscura, que havia es-
borrat els guanys en matèria de drets i identitats de la 
Segona República, cap a una altra que apostava per 
l’apertura i el creixement. És el que proposava i volia 
fomentar el Pla d’Estabilització de 1959; començar a 
abandonar l’autarquia i obrir Espanya cap a mercats 
internacionals. Com explica la sociòloga Celia Valien-
te (2003), les decisions polítiques i legals que es van 
prendre entre la dècada dels 60 i 70 sobre el treball 
femení van anar abolint un ampli nombre de polítiques 
que l’havien regulat, i també desincentivat, com, per 
exemple les clàusules de discriminació salarial, o les 
que prohibien tàcitament ocupar llocs directius en les 
empreses tant públiques (com la Compañía Telefónica 
Nacional de España) com privades, o les que obliga-
ven a l’acomiadament de les dones en contraure ma-
trimoni. Aquestes polítiques, que eren el reflex de la 
ideologia del règim (influenciada per l’Església), havien 
buscat fonamentar la creació d’una societat amb ca-
racterístiques diametralment contràries a les establer-
tes en el període republicà i retornar l’ordre social amb 
el reforçament de la família com a institució articula-
dora de la societat. Un context en el qual la identitat 
femenina se sustentava en l’ideal nacionalcatòlic de 
ser «l’àngel de la llar» i en l’abnegació i el sacrifici.    

L’apertura i el canvi de direcció en les polítiques la-
borals de principis dels 60 van ser, segons aquesta 
autora, mesures complementàries al gir econòmic del 
règim, però també un intent per guanyar més reconei-
xement internacional per al país. Així, amb la llei del 22 
de juliol de 1961 sobre deures polítics, professionals i 
de treball femení, quedà prohibida qualsevol forma de 
discriminació laboral en funció del sexe i es reconeixia 
el mateix dret a les dones per exercir tota classe d’ac-
tivitats polítiques, professionals i de treball amb l’ex-
cepció de les professions de l’exèrcit (o que impliques-
sin l’ús d’armes) i les de magistrat, jutge i fiscal (excep-
te en jurisdiccions laborals i de tutela de menors). No 
obstant això, les dones continuaven necessitant (i així 
va ser fins al 1975) l’autorització del marit per signar 
contractes de treball, exercir el comerç i usufructuar 
el seu salari. I encara més, fins al 1981 els marits van 
continuar essent els administradors únics dels guanys 
de la parella. Per tant, malgrat aquests avenços les 
dones van continuar sent considerades unes «eternes 
menors d’edat» per les lleis i la societat, tutelades pri-
mer pels pares i després pels marits durant molt més 
temps (Ruiz, 2007).

Un context, el de principis de la dècada dels 60, on 
abans de l’explosió del turisme de masses, ja es co-
mencen a donar moviments turístics autòctons prota-
gonitzats no només per les famílies acomodades, sinó 
també per aquelles de classe treballadora que imita-
ven les estades a les platges de la burgesia urbana 
(Jiménez i Prats, 2006). S’estava embrionant el que el 
geògraf Salvador Antón identifica com la «conquesta 
del viatge» (1998), concepte referit a la democratitza-
ció del viatge i les vacances, i a la generalització del 
turisme com una activitat recreativa dominant en les 
societats desenvolupades i un component clau de 
la seva cultura de consum. Un context social i polític 
copsat amb subtilesa per l’escriptor Terenci Moix a la 
seva novel·la El dia que va morir Marilyn (1969), en què 
ens narra la transformació profunda de la societat ca-
talana durant el franquisme i en la qual el turisme aflora 
com un eix transformador fonamental de la cultura i 
també del territori.  

Veus femenines del 
turisme contemporani 
a Catalunya 

La història i l’estudi del 
turisme s’ha desenvolupat 
invisibilitzant i desconsiderant 
el paper fonamental que les 
dones han tingut en la seva 
configuració contemporània. 

Posar les experiències, els 
coneixements i els valors de 
les dones al centre del nostre 
coneixement contribueix a
abordar el desenvolupament 
turístic amb una mirada
més àmplia i real.
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En Terenci Moix ho narra així:

I és que els diumenges Sitges s’omplia de 
gent de Barcelona que només pujaven a pas-
sar el dia, i per això els deien «domingueros» 
(...) En aquelles circumstàncies les nostres 
dones no volien baixar a la platja perquè 
deien que se pone llena de horteras y gente 
de medio pelo, però jo no era d’aquesta opi-
nió perquè pensava que els «domingueros», 
pobrets, eren persones i, a més, persones 
com havíem estat nosaltres no feia pas gaire 
temps. (...) Encara veia tota aquella gentada, 
però en comptes de fer-los retrets em vaig 
preguntar qui eren, on havien estat tot el 
temps que havia durat la meva lluita i, des-
prés, el meu èxit. Com ho havien pogut su-
perar, gràcies a quines oportunitats? Eren 
les mateixes que havíem tingut nosaltres, 
els triomfadors econòmics? (pàg. 303-304). 

Per a tota aquella gent que es movia a les 
platges de Sitges, l’interès principal havia 
estat l’engrandiment del país o, més ben dit, 
l’aconseguiment d’un benestar general. Tots 
havíem lluitat, però n’hi havia molts, moltís-
sims, que no havien tingut la mateixa sort 
que nosaltres. (...) Me’ls mirava, recolzat a la 
barana de l’església, i en veure com es movi-
en en aquell instant d’evasió, únic que es po-
dien permetre en tota una setmana de bre-
ga, em semblaven contents i fins i tot feliços. 
«Aquest país comença a rutllar», pensava jo, 
i els fets em donaven la raó. (pàg. 404).  

Aquest context d’El dia que va morir Marilyn és també 
el moment en què el Ministerio de Información y Tu-
rismo (creat el 1952) afavoria ja el desenvolupament 
del turisme internacional, una activitat estratègica per 
a l’entrada de divises necessàries per a la industrialit-
zació i el creixement econòmic que es pretenia, cen-
trat en un producte turístic fonamental: el sol i platja o 
Sun, Sea and Sand. Naixia així el turisme de masses 
en el qual es va fonamentar el creixement i l’expan-
sió de molts dels negocis familiars vinculats al turis-
me (principalment allotjament i restauració), tal com 
tan bé ho expressen les dones entrevistades (mireu 
sinó l’entrevista de l’Amàlia Font de l’Hotel Rovira, per 
exemple). Aquest producte turístic configurà un mo-
del de desenvolupament depredador del territori i dels 
recursos comuns, basat en l’especulació immobiliària 
(hotels o apartaments i activitats recreatives) i el laisser 
faire (Garay i Cànoves, 2009), travessat en molts ca-
sos per la baixa qualitat i la forta estacionalitat. El tu-
risme de masses es va convertir així en un articulador 
del territori i en un mecanisme per a l’acumulació del 
capital, per a l’apropiació privada de la riquesa, per 
a l’extracció de la plusvàlua del treball i per treure’n 
beneficis privats de béns comuns escassos i valorats 
socialment (Anton, 1998). Però també és el que va 
convertir Espanya i Catalunya en la potència turística 
que és en l’actualitat. Alguns dels seus impactes més 
importants sobre el territori i la societat local queden 
reflectits en aquest darrer paràgraf que comparteixo 
de l’obra d’en Terenci Moix que no ha perdut vigència:
 

Amb l’arribada del turisme a Catalunya es produeix un gran
contrast entre el món rural i tradicional amb la modernitat.

“

Com l’estiu mateix, Sitges va començar una 
evolució que ja no tenia el caliu de la colònia 
dels de casa i buscava la disbauxa i el canvi 
de costums per satisfer els gustos d’aquells 
que portaven divises i anaven arribant en 
tropes cada any més grosses (...) les platges 
es van omplir excessivament, els preus de 
la plaça van augmentar més del doble (l’any 
53, Sitges era més barata que Barcelona), 
van començar a edificar una mala fi d’hotels 
i bars i boutiques noves, i la gent del poble 
—que nosaltres sempre havíem sabut man-
tenir a una distància escaient— van preferir 
d’agençar-ho tot a gust dels estrangers en 
comptes d’intentar retenir-nos a nosaltres 
(...) Perquè a Sitges, ja no hi teníem res a fer, 
ens l’havien robat, i el nostre cercle social 
volia viure més tranquil (...) Ens hem posat 
tots d’acord per anar a estiuejar a una al-
tra part de la costa... A mi m’han dit que el 
Port de la Selva... Doncs els Vernet parlen de 
Platja d’Aro. (pàg. 310-311).  

Els processos d’urbanització turística s’enlairen a partir 
de la dècada dels 70 i 80, gràcies també a l’expan-
sió del turisme de segones residències al litoral català, 
considerat en l’època com un símbol d’estatus social. 
El geògraf Francesc González (2004) ho exemplifica al 
seu assaig sobre el procés d’urbanització i desenvolu-
pament residencial al Baix Penedès, en què indica que 
la comarca passa dels 442 habitatges secundaris l’any 

1960, a 7.655 l’any 1970 i a 27.305 l’any 1981. I ens 
diu: «No és infreqüent que els primers compradors de 
parcel·les a la costa, procedents de l’àmbit barceloní, 
siguin portats pels promotors en autobusos i tanquin 
la compra in situ després de celebrar una “costellada”» 
(pàg. 38). Aquesta expansió urbanística comercialit-
zada en part d’aquesta manera no ha estat exempta 
de problemàtiques i desequilibris i ha contribuït a dei-
xar-nos una herència a Catalunya de 1.430 urbanitzaci-
ons, de les quals només 700 són legals (segons dades 
del Departament de Territori i Urbanisme de 2016).  

A part del fort creixement econòmic, el turisme, però, 
també va facilitar el contacte de la societat catalana 
amb noves idees, identitats i costums, moltes radical-
ment oposades a les de la societat del moment, en 
què van arrelar de manera molt profunda, significant 
un revulsiu social i cultural. Aquest poder de l’encon-
tre turístic i les seves pràctiques socials va cimentar 
el canvi de rols i d’identitats, principalment femenines 
(però també masculines), en què s’ha fonamentat en 
part la modernització de la nostra societat. El turisme 
és una activitat que ha alimentat (o esperonat) el nos-
tre país per transitar camins cap a la modernització, 
ha provocat l’encontre amb persones, cultures i con-
textos diversos sobre els quals hem construït la nostra 
identitat actual. L’emprenedoria femenina en turisme, 
com es reflecteix en les entrevistes realitzades, va sig-
nificar (i així ho hem d’entendre) un trencament amb la 
identitat femenina del moment i un espai per a l’empo-
derament de moltes dones. 

“
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Això no obstant, com veurem a continuació, el desen-
volupament turístic ha estat font de desequilibris, de-
sigualtats i opressions que afloren més clarament si 
apliquem una mirada de gènere i feminista, i una aten-

ció situada, que moltes vegades els turistes no poden 
veure i que els estudis turístics no han volgut o pogut 
veure fins fa relativament poc. Ha estat un fenomen di-
vers, múltiple i de trajectòries divergents que no incor-
pora ni afecta de la mateixa manera homes i dones, 
i varia segons les estructures socials i les condicions 
específiques de cada context territorial. És, per tant, 
un procés viu i dinàmic, també negociat i contestat a 
diferents escales, des de les polítiques públiques, des 
de les protestes sindicals, com en el cas del moviment 
protagonitzat per les «Kellys» (López-González i Medi-
na-Vicent 2020) o els moviments socials de base local, 
ambdós impregnats dels principis feministes de cura 
dels altres, de la comunitat, d’allò que és col·lectiu, i 
que també inclou el medi ambient. 

Gràfica 1. Participació de les dones a l’empresa catalana segons el càrrec. 2021.

Font: Cambra de Comerç de Barcelona (2022).

1https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/perspectiva-de-genere/mercat_treball_catala_perspectiva_genere/index.html

Desigualtats 
i desequilibris de 
gènere en l’actualitat  

El turisme és una activitat global que ha mogut en mo-
ments de prepandèmia, segons l’OMT, més de 1.200 
milions de persones (el 16 % de la població mundial), 
contribuint directament amb 2,3 bilions de dòlars a 
l’economia mundial i essent responsable de quasi 300 
milions de llocs de treball (directes i indirectes). Aques-
ta ocupació, però, està altament feminitzada i, mal-
grat ser l’embrió, segons la geògrafa anglesa Annette 
Pritchard (2007), d’una revolució global per la condició 
econòmica, social i política de les dones, és també 
una força per a la guetització, l’opressió i la desigual-
tat per a elles. Al nostre país, per exemple, malgrat 
els avanços experimentats en els processos d’igualtat 
entre els homes i les dones des de l’arribada de la 
democràcia, encara persisteix una profunda fractura 
que cal analitzar i considerar per assolir les quotes de 
justícia i igualtat que es mereixen la societat actual i les 
generacions futures. En general, a tot arreu, les do-
nes continuen estant en seriós desavantatge respecte 
als homes en tots els criteris i classificacions socials 
a escala global, un desequilibri posat de manifest en 
l’Agenda 2030 i constituït en un dels 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible per les Nacions Unides 
(l’ODS 5) (Nacions Unides, 2017). Una situació, agreu-
jada encara més per la pandèmia de la covid-19 tal  
com ho evidencien els resultats d’un estudi realitzat 
en el Màster en Turisme Sostenible i TIC de la UOC 
(Pestaña Moral, 2020).  

El Gender Equality Index (Institut Europeu de Igualtat 
de Gènere, 2020) situa Espanya, país que el 2019 va 
rebre 83,5 milions de turistes internacionals (el segon 
en el rànquing turístic global segons el Baròmetre de 
l’OMT), com el vuitè país de la Unió Europea en ter-
mes d’igualtat en el 2020, amb 4,1 punts per sobre 
de la mitjana comunitària. Altres índexs ens explicaran 
el mateix, com el Fòrum Econòmic Mundial, que situa 
Espanya en la vuitena posició en un rànquing mundial 
de 153 països, en la sisena posició a Europa occiden-
tal i al top cinc d’aquells països que més han millorat 
en l’Índex d’Igualtat de Gènere. Però encara tenim 
unes fractures notòries: en el mercat laboral, amb ta-
xes d’atur femení més elevades, una bretxa salarial del 
22 % i uns elevats índexs de precarietat laboral. Igual 
de notori és el sostre de vidre. Per cada deu homes, 
trobem una dona en llocs directius empresarials (una 
ràtio que no ha variat gaire d’ençà que el terme «sostre 
de vidre» es va empremtar fa dues dècades) i tan sols 
el 27,6 % dels consellers de l’Ibex-35 són dones. Però 
encara més, segons dades de la UGT, el 93 % de les 
excedències per a la cura dels fills són sol·licitades per 
dones, que dediquen el doble de temps a activitats 
no remunerades i donen lloc al 67 % de la produc-
ció no remunerada. Si la dedicació no professional als 
treballs de cura es formalitzés, equivaldria a més de 
977.000 llocs de treball anuals a jornada completa, 
amb un potencial econòmic de 7.812 milions d’euros 
l’any (Sevilla i Ortega 2021). 

A Catalunya, segons l’Observatori del Treball i Model 
Productiu1 (2022), el primer trimestre de 2022, i com 
s’aprecia a la gràfica 1, només els 36,5 % dels llocs de 
direcció o gerència eren ocupats per dones (el 2010 era 
del 28,1 %), i és fins i tot inferior en el sector de les TIC. 

Els anys 60 i 70 es produeix una gran expansió del turisme a Catalunya, amb un creixement immobiliari descontrolat.

L’emprenedoria femenina 
en turisme va significar 
(i així ho hem d’entendre) un 
trencament amb la identitat 
femenina del moment i un 
espai per a l’empoderament 
de moltes dones. 

https://observatoritreball.gencat.cat/ca/ambits_tematics/perspectiva-de-genere/mercat_treball_catala_perspectiva_genere/index.html
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Al contrari, ocupaven el 57 % dels llocs de treball 
considerats elementals (l’anomenat «terra engan-
xós»). La bretxa salarial el 2022 se situa en el 20,6 %,  
però s’incrementa al 25,4 % en la franja d’edat de 
45-54 anys. Aquesta mateixa font ens indica que el 
27,4% de les dones inactives han deixat la feina per 
dedicar-se a tasques de la llar, per només el 6,6% dels 
homes, els quals, principalment, entren en inactivitat 
per jubilació o per estudiar. 

Aquesta fotografia és reproduïble al sector turístic 
de Catalunya, fortament feminitzat i amb profunds 
elements de desigualtat. Per exemple, el sector de 
l’hostaleria està sustentat en una ocupació del 51,3% 
femenina (al mateix període de 2019 va ser del 51,5 % 
i del 50,6 % el 2010), impregnada d’una alta tempora-
litat i amb un terra enganxós demostrat fins i tot en el 
nom de les professions (cambrera de pisos, per exem-
ple). Una desigualtat que s’evidencia en una bretxa sa-
larial en el sector turístic el 2018 del 25,4 %, molt per 
sobre de les mitjanes vistes anteriorment. De fet, com 
s’indica al treball de Gema Martínez-Gayo i Violante 
Martínez Quintana (2020), en el mercat laboral turístic 
les dones continuen en situacions de precarietat la-
boral, ocupen llocs de treball tradicionals de gènere i 
amb poques possibilitats d’ocupar llocs directius, ofe-
gades pel sostre de vidre. 

Segons Mari Carmen Sigüenza, Matilde Brotons i Ra-
quel Huete, en la indústria turística a Espanya els llocs 
de treball de direcció i gestió estan ocupats majorità-
riament per homes, amb estudis superiors i mitjans, 
i una antiguitat en la professió entre els 10 i els 20 
anys. Contràriament, les tasques de producció són re-
alitzades majoritàriament per dones, amb feines que 
reprodueixen els estereotips socials vinculats a la cura 
i l’atenció al client, neteja, recepció, tasques adminis-
tratives i d’ajudants (Huete, Brotons i Sigüenza, 2016). 
Però són també els fonaments sobre els quals se sus-
tenta la bretxa salarial, la qual té dues connotacions: 
les dones reben menys salari que els homes per fer 
la mateixa feina i guanyen menys perquè treballen en 
tasques poc o gens valorades. És el cas, per exemple, 
de les cambreres de pisos (Moreno i Cañada 2018). 
Aquests processos de segregació per gènere es po-
den sustentar en dimensions concretes segons Inés 
Carvalho et al. (2019): la noció del treballador «ideal» 
lliure de gravàmens i els supòsits d’una major orienta-
ció familiar de les dones; l’expectativa que les dones 
són menys competents que els homes, i llaços homo-
socials masculins i pràctiques d’exclusió.  

Així doncs, com ja afirmava la professora de Gestió 
Turística Annette Pritchard (2014), els estudis turístics 
tenen molt a oferir als debats feministes i a les àmplies 
discussions de les desigualtats de gènere, donat que 
en cap altre lloc la desigualtat de gènere és més evident 
que a la indústria turística. Però com ha arribat la pers-
pectiva de gènere i els enfocaments feministes a l’estu-
di del turisme? I de la mà de qui? Què ens aporten per 
a la comprensió del fenomen turístic? Quines són les 
seves categories d’anàlisis principals i com aquestes 
han creat un espai específic en els estudis de turisme?  

Ho expliquem en la secció següent. 

Les dones reben menys salari 
que els homes per fer la 
mateixa feina i guanyen menys 
perquè treballen en tasques 
que no són valorades. 

Rebuda dels turistes en una població de la costa catalana.

Hostal de la Maresma, Calella.
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L’enfocament de gènere 
i els feminismes en els 
estudis turístics. 
Primeres propostes 
 
 
L’evolució dels estudis de gènere en ciències socials 
i en turisme en particular és una història complexa i 
interessant. Aquesta perspectiva ha estat creada, tre-
ballada i reclamada principalment per dones (i alguns 
homes) i ha evolucionat al mateix ritme que ho han 
fet els estudis i les teories feministes, però amb grans 
diferències entre disciplines. Hem d’entendre, doncs, 
que l’aparició dels estudis de gènere en el turisme en 
particular i en les ciències socials en general és l’ex-
pressió acadèmica dels diferents feminismes i el canvi 
en la situació i rol de les dones en la nostra societat, 
i també a l’acadèmia. Hem de tenir en compte que 
fins al 1910, les dones no es van poder incorporar a 
la universitat a Espanya, un feu patriarcal i elitista en 
aquell moment. Amb l’accés de les dones a la univer-
sitat es comença a trencar amb l’ideari de la inferioritat 
de les dones respecte dels homes, les individualitza, 
les projecta a l’espai públic i visualitza la seva capacitat 
de crear coneixement. Des de les primeres feministes, 
les dones han deixat palès i han fomentat la creació 
de noves polítiques de gènere a la universitat, en la 

docència i també en la investigació. Gràcies a dones 
pioneres com Emilia Pardo Bazán (la primera catedrà-
tica a Espanya), Concepción Arenal o Carmen de Bur-
gos, Colombine, les dones han aconseguit no només 
accedir a la universitat, sinó fer carrera i convertir les 
universitats en espais més democràtics i oberts a tot-
hom (Muñoz Paez, 2017). No obstant això, el sostre 
de vidre i les desigualtats són encara paleses. Segons 
un estudi realitzat el 2015 sobre la bretxa de gènere 
en el món acadèmic dedicat al turisme, es constatava 
que malgrat existir un equilibri entre homes i dones 
en la composició de l’acadèmia dedicada al turisme 
(entre el 41 % i 49 % de dones), el 75 % dels llocs de 
lideratge de 316 revistes acadèmiques dedicades al 
turisme eren ocupats per homes, i pujava al 79 % si es 
considerava només les 20 revistes més prestigioses 
en estudis de turisme (Munar et al., 2015).  

L’evolució de la perspectiva de gènere en la disciplina 
turística (com a la resta de ciències socials) no es pot 
entendre sense tenir en compte el desenvolupament 
i l’impacte dels moviments feministes i els seus pa-
radigmes, tant en el context acadèmic com en el de 
les relacions socials. Els marcs de referència feminis-
tes han contribuït a la constatació, primer empírica i 
després epistemològica, de l’agència de les dones en 
els processos de canvi socioeconòmic i cultural, i en la 
categoria del gènere i en les relacions de gènere com 
a eines teòriques imprescindibles per entendre com 
s’organitza i evoluciona la nostra societat. La seva in-
troducció a les ciències socials ha comportat no no-
més la redefinició de molts dels seus conceptes bà-
sics, sinó també la crisi dels paradigmes existents, en 
molts casos, en clau política. Les hem d’entendre com 
una perspectiva crítica del coneixement establert o 
normatiu (objectivitat, universalitat, abstracció, homo-
geneïtzació) i creadores de nous coneixements i marcs 
interpretatius més amplis i inclusius, dialogants amb la 
complexitat, amb el poder de crear anàlisis més riques 
de les realitats que ens envolten. Els marcs feministes 
proposen noves formes de generar coneixement que 
ens permeten comprendre millor la realitat i identificar 
accions que ens ajuden a transitar cap a la construc-
ció d’una societat més justa i igualitària, i també més 
sostenible.

El turisme no ha dialogat amb el gènere i els marcs fe-
ministes d’una manera substancial i sostinguda com sí 
que ho han fet altres ciències socials, i aquesta manca 
de pensament crític i d’incorporació limitada del gè-
nere i les teories feministes ha portat a conclusions 
parcials i superficials dels estudis sobre l’experiència 
turística en ser basades en l’experiència principal-
ment masculina (Figueroa-Domecq et al.; Pritchard, 
2014) dels països del nord global. La relació entre 
turisme i gènere va començar a rebre atenció a mit-
jans dels anys noranta, quan es publica l’obra dels 
geògrafs Vivian Kinnaird i Derek Hall (1994) i l’edició 
de Margaret Swain, també geògrafa, el 1995, d’un 
número especial dedicat a la perspectiva de gènere 
en turisme a la revista acadèmica Annals of Tourism 
Research, en un moment de reinvenció dels estu-
dis turístics tant als EUA com a Europa. A Espanya, 

Els marcs feministes proposen 
noves formes de produir 
coneixement que ens permeten 
comprendre millor la realitat 
i identificar accions que ens 
permetin transitar cap a la 
construcció d’una societat més 
justa i igualitària, i també més 
sostenible. 

L’evolució de la perspectiva de 
gènere en la disciplina turística 
(com a la resta de ciències 
socials) no es pot entendre 
sense tenir en compte el 
desenvolupament i l’impacte 
dels moviments feministes i els 
seus paradigmes. 

El moviment feminista va portar molts avenços per a les dones en el món laboral. Desembre de 1986, Madrid.



16 17

l’enfocament de gènere en turisme s’introduïa a través 
dels estudis rurals en diferents departaments, entre 
ells el Departament de Geografia de la UAB, de la mà 
de Maria Dolors Garcia Ramon i el seu equip de recer-
ca (Baylina Ferré i Garcia Ramon 2001), autores d’un 
dels articles presents en aquest número especial pu-
blicat el 1995 (Garcia-Ramon, Cànoves i Valdovinos, 
1995). En aquest sentit, han destacat l’estudi del rol de 
les dones en l’agroturisme o el desenvolupament del 
turisme rural en un context de reestructuració rural de 
recerca d’alternatives a l’agricultura o complementària 
a aquesta (Morales-Pérez, 1999), com també es pot 
veure en la tesi doctoral de la geògrafa Alba Caballé 
(1998). 

No obstant aquesta implementació limitada de les te-
ories feministes en el turisme i la relativa joventut de 
l’enfocament, en els darrers anys hi ha hagut un in-
terès creixent que ha creat un camp molt ampli per al 
creixement i la millora. Tant és així que a Scopus (una 
de les bases més grans de dades de cites i resums 
bibliogràfics revisats per parells) actualment es comp-
tabilitzen més de 3.650 registres de treballs vinculats a 
les paraules clau gender, women i tourism, publicaci-
ons fetes principalment des del món anglosaxó (i, per 
tant, en anglès) i publicades en revistes de turisme.   

Margaret Swain, el 1995, assentava una primera defi-
nició de què és i què pretén la mirada de gènere i femi-
nista en turisme. Ens deia que el turisme es construeix 
sobre relacions humanes (és a dir, sobre pràctiques 
socials) i aquestes impacten i són impactades per re-
lacions i sistemes de gènere globals i locals. Pritchard 
(2007) va més enllà de la definició de Margaret Swain i 
proposa el següent: 

«One of the challenges for critical, interpre-
tive tourism research is not only to confront 
the gendered nature of tourism experiences 
and discourses but also to dispute and de-
construct the dominant (masculinist) po-
litical and cultural discourses which shape 
and condition our academic lives and the 
lives of those with whom we cocreate tour-
ism knowledge» (Pritchard, 2007, pàg. 4).  

Per Swain, doncs, aquest enfocament no només bus-
ca abordar la naturalesa del turisme i confrontar la vi-
sió masculina que imperava, sinó contestar i revertir 
aquestes pràctiques (Pritchard, 2014). Cal destacar 
també que una de les aportacions importants dels es-
tudis de gènere (especialment de la geografia i hereta-
des pel turisme) és la consideració de les relacions de 
gènere en tant que relacions de poder en què el lloc 
importa, ja que les relacions de gènere varien en l’es-
pai i en el temps. Tal com argumenta Doreen Massey 
(1994), en el moment en què les relacions socials estan 
inevitablement contingudes de poder, simbolisme i sig-
nificat, el turisme o tota activitat econòmica hauria de 
ser considerada com una geometria del poder en canvi 
constant. 
 
Una de les aportacions teòriques inicialment més re-
llevants en aquests marcs de referència feministes ha 
estat, per tant, el desenvolupament de la teoria del 

gènere i la definició de la diferència entre sexe i gène-
re, un desenvolupament construït sobre les idees de 
Simone de Beauvoir (1953) recollides en la seva obra 
El segon sexe. El gènere i els sistemes de gènere que 
se’n deriven es defineixen com una construcció soci-
ocultural i, per tant, variable tant en el temps com en 
l’espai. El gènere, doncs, es refereix a una manera de 
ser en societat, al qual se li associen comportaments, 
valors, una personalitat o caràcter determinat, i dife-
rents actituds entre dones i homes. Així, als homes 
se’ls associa al món del treball, a l’esfera pública, a 
la creació del coneixement racional, mentre a les do-
nes se les vincula a la família, a l’espai invisible de la 
reproducció i la casa, i a la subjectivitat. S’ha utilitzat, 
com ho va fer Swain, com un sistema d’identitats 
construïdes culturalment, expressades en les ideo-
logies de la feminitat i la masculinitat, que interactua 
amb relacions socialment construïdes en les divisions 
del treball i l’oci, la sexualitat i el poder entre dones i 
homes (Swain, 1995). Però, a més, ens informa sobre 
aspectes fonamentals de les desigualtats i el control.   

Aquesta concepció binària del gènere, tanmateix, va 
ser contestada per les teories queer que consideren 
que el gènere s’aprèn socialment, a través de les nos-
tres interaccions socials en un context cultural deter-
minat (West i Zimmerman 1987). Es practica i es crea, 
de manera situada i continuada, en un procés més de 
fer (doing, en paraules d’aquestes autores) que de ser 

El turisme no ha dialogat 
amb el gènere i els marcs 
feministes d’una manera 
substancial i sostinguda 
com sí que ho han fet altres 
ciències socials. 

“
Mural feminista de Gandia - Simone de Beavoir. 
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(being, ídem) (West i Zimmerman, 2009). Això mateix 
ens diu Judith Butler. Per a ella, el gènere es construeix 
de manera més aviat performativa mitjançant la repeti-
ció de pràctiques per part dels mateixos individus o la 
imitació de les normes hegemòniques de gènere de la 
societat determinada (Liu, Li, i Wu, 2020). Per a Butler, 
el gènere es fa (doing) quan les persones repeteixen i 
interioritzen les convencions heterosexuals imperants 
i es desfà (undoing) quan hi ha una posició de trans-
formació respecte de les classificacions legitimades i 
pressuposades (Butler, 2004).  

Aquesta evolució dels marcs feministes l’ha portat a 
allunyar-se dels plantejaments empírics i descriptius de 
la seva fase inicial, on el gènere es considerava una 
categoria interioritzada a través del procés de socialit-
zació d’acord amb unes normes socials establertes, i 
apropar-se a l’escepticisme postmodernista amb teo-
ries reflexives i interpretatives sobre la naturalesa frag-
mentada i inestable de la dualitat i dels significats de les 
categories «dones» i «homes», «feminitat» i «masculini-
tat» (Butler, 1990; Fraser, 1997; Harding, 1996; Irigaray, 
1985; Pile, Steve i Keith, 1993) que van més enllà del 
gènere com a construcció central per definir qualse-
vol feminisme, més enllà de visions dicotòmiques del 
poder i més enllà de les concepcions del cos com a 
conducte de l’ésser i de l’experiència (Pritchard, 2014).  

Així, des del punt de vista feminista més actual, és 
fonamental posar al centre que aquesta societat es 
perpetua a través de generar divisions, divisions per 
gènere, per edat, per ètnia, per classe social, per ori-

entació o identitat sexual. Aquesta perspectiva de la 
interseccionalitat amb la qual es pretén capturar les 
múltiples relacions entre les estructures de poder i les 
seves diferents dimensions és especialment rellevant 
en aquest moment i per aquesta publicació, perquè 
ajuda els estudis turístics a explicar amb més profun-
ditat l’experiència de l’opressió i les desigualtats, però 
també del privilegi (Rodó de Zárate, 2016). Segons 
aquesta mateixa autora, en aquesta interseccionalitat, 
els diferents eixos no s’han de mirar de manera addi-
tiva, sinó en forma d’interrelació, en què cap discrimi-
nació o privilegi s’experimenta d’una manera neutra:
 

Permet una anàlisi geogràficament i histò-
ricament situada que trenca amb visions 
monolítiques i essencialitzades, però que 
també intenta escapar del relativisme. No 
es conceben els grups socials com a dividits 
entre els que estan en possessió del poder 
i els que estan mancats d’ell (Talpade Mo-
hanti, 2008), sinó que es permet que es po-
sin en relleu identitats concretes que ope-
ren de forma opressiva, permetent la crea-
ció de subjectes polítics i de coalicions que 
reconeixen la diferència, però que poden 
identificar causes comunes de l’opressió. 
No és doncs una fragmentació del subjecte 
interseccionat, sinó una possibilitat d’en-
tendre que, tot i que les causes de l’opressió 
siguin múltiples i diverses, el poder actua 
sistemàticament provocant desigualtats. 

Debats al voltant del 
treball i l’emprenedoria 
de les dones en turisme 

La incorporació de les dones al mercat de treball no 
és un fenomen neutre ni desvinculat dels imaginaris 
subjectius sobre la feminitat i la masculinitat. Es podria 
dir que la relació de les dones i el treball ha estat un 
tema central dels estudis i les crítiques feministes, i un 
camp molt fèrtil tant en l’acadèmia com en la política, 
i molt especialment en l’àmbit turístic. Així no sorprèn 
que el primer treball que trobem publicat a Scopus des 
de l’enfocament del gènere en turisme sigui un estu-
di sobre l’experiència del treball de dones emigrants i 
treballadores en un complex turístic de Lloret de Mar, 
a la Costa Brava, titulat Spanish tourism migrants. The 
case of Lloret de Mar (Lever, 1987). Ens explica com 
les feines que oferia el turisme en aquella època eren 
poc o gens qualificades, estacionals, amb llargues jor-
nades laborals i salaris molt baixos. Molts d’aquests 
llocs de treball eren ocupats per dones que provenien 
del món rural, un espai en crisi i amb poques alternati-

ves, que recercaven una millora en la seva posició a la 
llar i en el mercat laboral. Es qüestionava l’autora fins 
a quin punt aquesta experiència laboral estava contri-
buint a la redefinició dels rols de gènere i a revaluar la 
seva posició de classe, incloent-hi la percepció i les 
actituds respecte al moviment sindical. Conclou que 
aquestes treballadores, en tenir una vinculació tempo-
ral amb el mercat laboral, eren especialment vulnera-
bles a les fluctuacions de l’economia i a la pressió de 
l’atur nacional que imperava, el que dificultava la seva 
organització sindical. I sentenciava: la migració turísti-
ca pot portar una millora temporal per a les dones mi-
grants, però és més que «una casa encara per acabar 
de construir». 

Molts d’aquests llocs de treball 
eren ocupats per dones que 
provenien del món rural, un 
espai en crisi i amb poques 
alternatives, i recercaven una 
millora en la seva posició a la 
llar i en el mercat laboral. 

“ El paper de la dona en el turisme durant molts anys va estar relegat a feines complementàries.



20 21

Els estudis sobre la participació femenina en el mercat 
laboral han anat desgranant i explicant la segregació, 
tant horitzontal com vertical, i la discriminació femeni-
na en un àmbit, el del treball remunerat, històricament 
pensat i definit en clau masculina, elevant-les a la ca-
tegoria d’un nou patró de desigualtat social. És cert 
que les oportunitats laborals de les persones estan 
limitades o potenciades per l’estructura dels mercats 
laborals locals i regionals producte dels models de 
desenvolupament econòmic. Però l’accés al mercat 
laboral es realitza a partir d’uns models de representa-

ció ideològica dels gèneres, producte dels sistemes de 
gènere i de les subjectivitats que projecta i interioritza 
la societat, on les dones tenen més desavantatges i 
vulnerabilitat. D’aquesta manera, les oportunitats labo-
rals estan limitades per les subjectivitats i les normes 
socials que influencien directament tant les motivaci-
ons com els efectes de l’experiència laboral. Aquestes 
representacions ideològiques, o subjectivitats socials, 
en el moment que defineixen uns rols i unes responsa-
bilitats socials, modelen la manera com les persones 
s’incorporen al mercat laboral, les seves preferències 
laborals, motivacions, i per descomptat, el valor sub-
jectiu del treball i les seves repercussions sobre els pro-
cessos d’empoderament tant individual com col·lectiu 
(Amorós, 1995; Comas d’Argemir, 1990).  

El patriarcat i el capitalisme han estat les dues estruc-
tures socioeconòmiques considerades (i criticades) 
per les teories i els estudis feministes sobre el treball 
per explicar les desigualtats i les discriminacions que 
les dones experimenten en la seva relació amb el tre-
ball. El patriarcat s’ha definit com un sistema d’estruc-
tures socials interrelacionades a través de les quals 
els homes exploten les dones tant en l’àmbit privat 
(patriarcat privat) com públic (patriarcat públic) (Walby, 
1990). Cada àmbit té les seves pròpies estratègies; 

la segregació i la subordinació són les estratègies del 
patriarcat públic. Gràcies al debat entre el feminisme 
marxista i el feminisme radical es va reconèixer el fun-
cionament simbiòtic entre capitalisme i patriarcat, en 
què el capitalisme és el proveïdor d’un sistema econò-
mic i unes relacions socials i de producció, mentre que 
el patriarcat és un sistema de control social que pro-
porciona llei i ordre (Amorós, 1991; Carrasco, 1992; 
Hartman, 1981; Wallby, 1996). Es podria argumentar 
que el turisme, tant en l’àmbit públic com en el privat, 
en tant que àrees d’estudi acadèmic, d’elaboració de 
polítiques, de gestió i pràctica, té el potencial de pro-
porcionar un espai on totes les relacions patriarcals 
anteriors es manifestin d’una manera o una altra (Aitc-
hison, 2005). De fet, aquesta mateixa autora conside-
ra que un element fonamental de la recerca feminista 
en turisme i oci és indagar fins a quin punt el sistema 
de poder masculí (patriarcat) i el sistema de poder 
econòmic (capitalisme) estan presents en la producció 
i el consum d’oci i turisme i/o fins a quin punt les rela-
cions de poder localitzades, contextualitzades i plurals 
influencien les relacions de gènere en l’oci i el turisme. 

Aquest debat produït durant la dècada dels 70 va po-
tenciar encara més la necessitat identificada pel femi-
nisme de considerar la relació entre l’esfera productiva 
(el treball assalariat) i la reproductiva (treball no remu-
nerat) per estudiar i entendre el treball femení, el que 
va comportar la deconstrucció del mateix concepte 
de «treball» i, conseqüentment (i fonamental per al tu-
risme), la visibilitat de la importància del treball de les 
cures (treball reproductiu). Tant, que per a Silvia Fe-
derici, aquest treball de cura desenvolupat en l’esfera 
domèstica i no monetitzat és precisament la base dels 
pilars de la producció capitalista i una condició essen-
cial per a la producció de qualsevol dels estadis del 
desenvolupament capitalista (Federici, 2018). 

Els treballs remunerats realitzats per les dones estan 
ideològicament associats a aquelles activitats conside-
rades socialment com a femenines i sorgides, direc-
tament o indirectament, dels treballs realitzats per les 
dones dins l’espai domèstic. Aquests treballs de cura 
no es reconeixen com a qualificacions ocupacionals, 
sinó com habilitats femenines «naturals». El fet que 
aquestes habilitats i coneixements (adquirits al llarg del 
procés de socialització i no en un procés de formació 
professional) es considerin inferiors a les adquirides 
professionalment mostra l’existència de relacions pa-
triarcals en l’articulació del mercat laboral, el que es 
tradueix en el no reconeixement del capital humà ad-
quirit per les dones a través d’una formació «informal» 
(Arango, 1998; Beneria, 1979; Garcia-Ramon, 1990; 
Hartman, 1990). Aquestes geometries són, per tant, 
eixos definitoris de la segregació horitzontal i vertical 
del mercat de treball que expliquen la feminització i pre-
carietat del mercat laboral turístic. 

El patriarcat i el capitalisme 
han estat les dues estructures 
socioeconòmiques 
considerades (i criticades) 
per les teories i els estudis 
feministes sobre el treball 
per explicar les desigualtats 
i les discriminacions que les 
dones experimenten en la seva 
relació amb el treball. 

Els treballs remunerats 
realitzats per les dones 
estan ideològicament 
associats a aquelles activitats 
considerades socialment 
com a femenines i sorgides, 
directament o indirectament, 
dels treballs realitzats per les 
dones dins l’espai domèstic.

Difícilment es podia trobar una dona en càrrecs directius en un món d’homes. 1987. 
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Sobre l’emprenedoria 
femenina  
 
Com el treball, l’emprenedoria s’ha considerat i estu-
diat tradicionalment amb una mirada i valoració mas-
culina, descuidant i subestimant la importància que 
les diferències de gènere tenen en la seva concepció 
i performativitat. Com indiquen Figueroa-Domecq, De 
Jong i Williams (2020), tradicionalment ha imperat la 
idea que totes les persones tenen el potencial de tenir 
èxit en les activitats empresarials, independentment 
del context geogràfic o social en el qual es desenvolu-
pen, sempre que adquireixin les competències neces-
sàries (com, per exemple, l’habilitat de crear xarxes 
o networking). Aquesta mirada neoliberal ha portat a 
definir l’emprenedoria com una iniciativa masculina i 
a ser valorada principalment en termes empresarials 
i econòmics, posicionant les dones en espais d’infe-
rioritat, i projectant una imatge esbiaixada sobre els 
processos d’empoderament i d’èxit derivats. Els enfo-
caments feministes han posat l’accent en el fet que el 
gènere, com atribut social present en tots els contex-
tos socials, ha portat a la devaluació de la feminitat i, 
per inferència, a la devaluació de les dones. És evident 
que es tracta d’una presumpció molt problemàtica, 
quan es té en compte la complexitat dels contextos 
i les seves estructures socials i polítiques, dins de les 
quals es desplega l’emprenedoria. 

Com el treball, l’emprenedoria 
s’ha considerat i estudiat 
tradicionalment amb una 
mirada i valoració masculina, 
descuidant i subestimant 
la importància que les 
diferències de gènere tenen 
en la seva concepció i 
performativitat.

Les dones han tendit a obrir 
empreses petites, han estat 
més reticents que els homes 
a endeutar-se o bé ho han 
fet amb préstecs petits, i han 
evitat el sector de les TIC.

Les aproximacions de la literatura feminista postcolo-
nial, de la política econòmica i del postestructuralisme, 
no només han qüestionat aquesta concepció i valo-
ració purament economicista de l’emprenedoria, sinó 
que han permès ampliar la mirada cap a categories 
d’anàlisis més riques i integradores, posicionant en el 
centre valors fins al moment marginats i donant una 
nova dimensió a l’experiència i les accions de l’em-
prenedoria. És amb aquest canvi de mirada que ha 
estat possible visionar la complexitat de l’emprenedo-
ria femenina en el turisme, valorar amb amplitud les 
oportunitats però també les limitacions que ha ofert 
i ofereix a les dones, i revisar el seu potencial per a 
l’empoderament individual i col·lectiu (Tárraga Davia i 
Morales Pérez, 2021).

Un dels aspectes més estudiats en aquesta literatura 
han estat les motivacions que han mogut les dones a 
emprendre. Per què emprenen les dones? Amb qui-
na finalitat? Amb quines motivacions? Quines fites 
volen assolir? Són les respostes a aquestes pregun-
tes les que ens mostren que l’experiència femenina 
difereix de la masculina i és aquí, en les motivacions 
que originen l’experiència d’emprendre, on es cons-
tata la necessitat d’incloure la perspectiva de gènere 
i redefinir les categories d’estudi, com, per exemple, 
què entenem per emprenedoria i èxit, per incloure i 
valorar adequadament la contribució de les dones a 
l’emprenedoria turística.  De fet, si repassem les publi-
cacions acadèmiques que han estudiat l’emprenedo-
ria femenina en diferents contextos i moments, veiem 
com de forçat, difícil i fins i tot equivocat és explicar i 
encaixar l’experiència emprenedora de les dones en 
la concepció de l’emprenedoria comentada anterior-
ment. Molts dels estudis acadèmics que s’han realitzat 
sobre les motivacions per emprendre i les caracterís-
tiques individuals de les dones que ho han fet mos-
tren com les dones han tendit a obrir empreses petites 
(Entrepreneurship Monitor —GEM—, 2017), han estat 
més reticents que els homes a endeutar-se o bé ho 
han fet amb préstecs petits (De la Fuente-Cabrero, Se-
govia-Pérez i Figueroa-Domecq, 2014), i han evitat el 
sector de les TIC. Una realitat que és evident en l’actu-
alitat. L’estudi de Ramos-Rodríguez, Medina-Garrido 
i Ruiz-Navarro (2012), per exemple, ens indica que el 

50 % de les dones són més proclius a emprendre en el 
sector de la restauració i l’hoteleria, tal com s’eviden-
cia en les entrevistes realitzades. 

Els estudis acadèmics ens diuen que l’esperit em-
presarial de les dones es fonamenta en aspectes vin-
culats amb les subjectivitats femenines pel que fa a la 
cura dels altres, un element definitori del que la socie-
tat entén com a femení, tal com hem parlat a l’apartat 
anterior. Descobreixen també la importància de l’en-
torn econòmic i social en la creació d’aquestes mo-
tivacions. Un element en comú és la importància que 
les dones donen a la recerca del benestar comunitari, 
a la recerca de la independència econòmica, la gene-
ració d’un salari que puguin controlar o bé a millorar 
el seu estatus social dins d’una comunitat (Kimbu et 
al., 2021). Raons ben diferents de les que es poden 
considerar des de la perspectiva masculina i neoliberal 
amb què fins ara s’ha definit l’emprenedoria.  

La dona darrerament s’ha incorporat a llocs de direcció d’empreses en el món del turisme.
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Conclusions finals 
Com hem vist, la mirada de gènere i des dels 
feminismes ens ajuda a explicar com el tu-
risme s’ha convertit en un agent principal de 
les geografies capitalistes contemporànies; 
a comprendre les estructures sobre les quals 
se sustenten els seus desequilibris, com l’ex-
plotació de les persones i de l’entorn, per tenir 
la possibilitat de revertir-les. Perquè aquests 
desequilibris restringeixen les oportunitats de 
vida de milions d’homes i de dones. El camí 
cap a la sostenibilitat turística necessàriament 
ha de permetre el treball digne i la distribució 
equitativa dels guanys, fent visibles i valorables 
les feines que altres desenvolupen per nosal-
tres a fi de poder gaudir de l’experiència turís-
tica, feines moltes vegades relacionades amb 
la cura i amb l’imaginari i la identitat femenina 
o del femení. Perquè tal com indiquen Daniela 
Moreno i Stroma Cole (2019), no pot existir el 
turisme sostenible sense la igualtat de gènere. 
Tant el món acadèmic com professional s’ha 
de sentir responsable de desafiar les injustícies 
i les desigualtats, sigui en els dominis materials 
o simbòlics del turisme. Tancar aquesta bretxa 
entre homes i dones és una qüestió de justícia 
social, dignitat de les persones i qualitat demo-
cràtica sense la qual el turisme difícilment tran-
sitarà cap a espais més sostenibles i inclusius. 
Espero que les persones que llegeixin aquesta 
publicació hi trobin inspiració i se sentin inter-
pel·lades per aquests projectes. 

25

Tancar aquesta bretxa entre 
homes i dones és una qüestió 
de justícia social, dignitat 
de les persones i qualitat 
democràtica sense la qual el 
turisme difícilment transitarà 
cap a espais més sostenibles 
i inclusius. 

Hotel Villa Lola, Calella. Anys 60.
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Entrevistes a 16 dones pioneres 
en el sector turístic de Catalunya 

Periodistes 

Glòria Prunés Galera 

Elisabet Malagarriga Servat 

Mireia Coma Mata 

Carme Ayala Galindo 

Dèlia Perpiñà Giné 

Entrevistades 

Amàlia Font Pijoan  |  Hostaleria (a Cambrils) 

Anna Maria Gallart Torras  |  Hostaleria (a Lloret de Mar) 

Assumpta Cros Alavedra  |  Àmbit acadèmic i turisme de negocis (a Barcelona) 

Carme Hospital Poch  |  Hostaleria (a Platja d’Aro, S’Agaró i Castell d’Aro) 

Carme Oliver Navarro  |  Restauració (a Lleida) 

Cecília Vila i Regard  |  Àmbit editorial (a Barcelona) 

Conxita Ferrarons Domenech  |  Hostaleria (a La Molina) 

Eulàlia Ordeig i Mata  |  Hostaleria i turisme termal (al Pirineu de Lleida) 

Gemma Peyri Pellicer  |  Hostaleria i turisme rural (al Priorat) 

Lolita Quintana Badia  |  Hostaleria (a la Val d’Aran) 

Lourdes Pardell Vidal  |  Hostaleria i turisme rural (al Segrià) 

Marisol Turró Homedes  |  Hoteleria i agències de viatge (a Barcelona) 

Montserrat Ballart Macabich  |  Informació turística (a Barcelona) 

Núria González Puell  |  Hostaleria (al Baix Ebre) 

Osanna Neri Fioratto  |  Guiatge turístic (a Girona) 

Pepita Serena Cortiella  |  Hostaleria (a Horta de Sant Joan) 
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‘‘Avui en dia les 
dones estan més 
preparades’’ 

Amàlia Font Pijoan va néixer a Cambrils 
el 14 de maig de 1947. Ha dedicat la 
seva vida professional al desenvolupa-
ment del negoci familiar: l’hotel-restau-
rant Rovira. Amb el seu marit van obrir 
el primer restaurant de la costa al muni-
cipi i ben aviat construïren les primeres 
habitacions de l’hotel Rovira, per acollir 
els turistes que fins llavors s’allotjaven 
en cases particulars o al càmping. 

Amàlia 
Font 

Em vaig casar amb el meu marit Francesc quan jo 
tenia 19 anys. Ara sembla mentida, però érem unes 
quantes amigues que ens vam casar en aquella edat, 
eren altres temps. Vam començar primer amb el res-
taurant quan encara no estava feta la carretera, només 
hi havia el restaurant i la platja. Quan la gent del poble 
se’n va assabentar, ens preguntava: «Allà baix poseu 
el restaurant?». Com si fos a la fi del món, i ara és el 
centre del poble.

Els meus sogres ja tenien el restaurant Rovira al centre 
del poble. I amb el meu marit, amb els diners que va 
arreplegar després d’haver jugat a futbol a Màlaga durant 
dos anys, vam comprar aquesta finca i vam començar 
el restaurant. Abans es treballava moltíssim, no recordo 
tenir ni mitja hora lliure, no tancàvem ni un dia. Penses, 
no sé com estic tan bé. Vaig tenir la sort que els meus 
pares eren joves i estaven bé i em van ajudar molt.

Com va començar a treballar en l’àmbit 
del turisme?

Com és que van decidir obrir un restaurant?

I la idea de l’hotel, com va sorgir?

No. Vam pensar que faríem unes habitacionetes i ja 
està. Vam començar amb 30 i ara en tenim 58. Gràcies 
a déu tenim clients que venen de tota la vida, repeti-
dors que et venen els pares i continuen venint els fills.

La veritat és que no. Tenim un tracte molt familiar i 
humà, tenim la sort de treballar-hi tota la família i els 
clients també saben que es troben en un entorn famili-
ar on sempre trobaran algú disponible, així que tampoc 
he tingut mai cap situació desfavorable per part seva. 
És més, la majoria de cambreres que treballaven aquí 
eren dones. Sempre hi han treballat moltes dones aquí.

Quan van començar amb el projecte, van 
imaginar que arribarien fins aquí?

S’ha trobat amb alguna situació desfavo-
rable per ser dona dins del sector?

En aquell moment venia molta gent a Cambrils i es 
quedava a les cases particulars. Recordo que abans, 
si tenies una habitació a casa que sobrava, la gent 
que venia a fer turisme s’hi quedava a dormir. Només 
tenien l’opció d’anar al càmping o demanar per les ca-
ses si algú tenia una habitació lliure. Recordo de petita 
que a casa teníem una habitació i s’hi quedaven es-

trangers, francesos sobretot. Hi havia gent que fins i 
tot se n’anava a dormir on «remendaven» les xarxes 
del peix per llogar la seva casa. Expliques això i sem-
bla que faci 300 anys, però no, l’evolució ha estat molt 
forta. Així que, davant d’aquesta situació, vam veure 
l’oportunitat i vam fer primer unes quantes habitacions 
i com que va anar bé, vam anar ampliant.

“

Vam fer-nos el nostre pis 
dins l’hotel per poder estar 
a prop dels fills.

Ha estat tota una vida de lluita. Et trobaves amb 
malalties que eren de fora, criatures petites que es 
posaven malaltes, havies d’agafar el cotxe i anar fins 
a Tarragona al metge... Quan ets jove pots amb tot i 
ara et preguntes com podia arribar a tot. Abans tot 
era més dur i sacrificat, no et preguntaves si podies 
fer una altra cosa, feies el que s’havia de fer i ja està.

Justament vam fer-nos el nostre pis dins l’hotel per 
poder estar a prop dels fills. L’única part negativa és 
que sempre t’emportes la feina a casa. Sempre vaig 
procurar donar-los una bona educació, que fessin 
una carrera i després decidissin si volien seguir el 
negoci familiar o no. Va ser molta feina i moltes hores 
a dedicar-hi, penso que avui en dia per a la gent jove 
és impensable. Acabaves el torn dels dinars i tenies 
10 minuts per dutxar-te i tornar pel torn del sopar. Els 
meus pares em van ajudar molt. Això a l’estiu, després 
a l’hivern era més tranquil i teníem temps per arreglar 
les coses i viatjar, hem viatjat molt. Hem treballat molt, 
però també hem pogut gaudir. Afortunadament, avui 
hi ha horaris i els dies de festa que toquen. Però no 
només l’hostaleria era dura, tots els oficis ho eren; els 
pescadors a la mar també era un món molt complicat, 
i els pagesos bé que anaven a collir els diumenges.

Avui en dia les dones estan més preparades. Abans 
et casaves i el que hi havia de l’home ho tiraves 
endavant. Avui en dia decidiu i feu el que voleu, per 
això vaig tenir molt clar que volia encoratjar els meus 
fills a estudiar perquè poguessin tenir la llibertat 
d’escollir. No sé com explicar-t’ho, abans no tenies 
tantes opcions, avui en dia teniu més possibilitats i 
podeu escollir independentment de què faci la teva 
parella. Jo venia de família de pescadors, les dones 
anaven a «remendar» a la riera.

El tracte amb la gent. No ha sigut mai cap sacrifici per 
a mi parlar amb la gent, m’ha agradat tota la vida.

Hi ha dies que t’aixeques malament i igualment has 
de fer bona cara, parlar, donar alegria als clients per-
què estan de vacances. Si tens problemes, en aquests 
moments te’ls guardes. I avui en dia, et diria que el 
repte més gran és trobar personal. Ja fan, és clar, els 
seus dos dies de festa i els horaris que toca, però 
l’hostaleria, treballar els caps de setmana... A la gent 
li costa més.

Elisabet Malagarriga Servat

Malgrat l’ajuda que van rebre, els negocis 
familiars habitualment han de superar 
dificultats per sortir-se’n, ens en podria 
explicar alguna?

En l’àmbit personal, va ser complicat 
com a mare compaginar-ho amb tanta 
feina?

Amb els seus anys d’experiència, què li 
diria ara a una dona que comença a 
treballar dins del sector turístic?

Què és el que més li agrada del sector?

Quin considera que és el repte més gran 
d’estar al capdavant d’un hotel?

Amàlia Font amb membres de la seva família 
i personal del restaurant el 1970.

“Abans no et preguntaves si 
podies fer una altra cosa, 
feies el que s’havia de fer. 

“
Volia encoratjar els meus 
fills a estudiar perquè 
poguessin tenir la llibertat 
d’escollir.
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‘‘He après molt de 
la meva professió’’

La vida professional de l’Anna Maria 
Gallart Torras (Lloret de Mar, 1952) ha es-
tat centrada en els negocis d’hostaleria 
de la família, tot i que també ha treballat 
per a la millora del sector col·laborant 
amb el Patronat de Turisme de Girona, 
exercint de presidenta del Gremi d’Hosta-
leria de Lloret de Mar o com a regidora de 
turisme de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Volia ser infermera, però de manera natu-
ral es va anar incorporant al negoci famili-
ar: primer, com a comodí quan calia i, més 
tard, dirigint els establiments de la família. 
Ella ha vist des de primera fila l’evolució 
del turisme, coses bones i altres, no tant. 

Anna Maria  
Gallart 

Vaig néixer el 1952, el meu pare era contractista i la 
meva mare, mestressa de casa amb dues filles, cuida-
va els avis i portava la comptabilitat de la constructora 
del pare. La mare era una dona inquieta que tenia els 
ulls ben oberts a tot el que passava al seu voltant. El 
1954 la família va arribar a un acord amb els hereus 
d’un «americano» per arrendar la casa que es va fer 
quan va tornar de Cuba, una casa molt bonica amb 9 
habitacions que la mare va començar a llogar als visi-
tants. Així va néixer a Lloret de Mar l’Hostal Rosana. 
A la part baixa que donava a mar, es va obrir un snack 
bar i un saló de te. La mare de seguida va veure que 
per arribar a obtenir una bona rendibilitat havíem de 
tenir més hostes, i va decidir obrir Villa Rosana i Villa 
Cristina, en total arribàvem a 120 clients.

Tirem enrere uns quants anys, com comen-
ça en la família la dedicació al turisme?

Els negocis familiars anaven creixent, ja 
vèieu, llavors, que el turisme es convertiria 
en una activitat important a Catalunya?

La temporada començava el 2 de juny i arribava fins al 
15 de setembre. Molts dels treballadors que passaven 
per casa venien majoritàriament de l’Aragó. Treballa-
ven la temporada sense cap dia de festa, es tracta-
va de portar els màxims diners a casa. Se’ls donava 
allotjament i amb les propines que rebien passaven el 
dia a dia; si mai necessitaven enviar diners a casa, li 
demanaven a la mare. Ella tenia una llibreta, que enca-
ra conservem, on apuntava el que els anava avançant. 
En acabar la temporada se’ls pagava el que havien 
treballat.

De ben petita ja estava darrere la barra les hores que 
tenia lliures. Parava les taules i feia altres feines puntu-
als per ajudar, de fet, tota família estava implicada. La 
meva àvia era l’encarregada de rentar la roba. Una ve-
gada neta es posava en uns cistells i es carregava en 
un carro tirat per un ase per portar-la a les tres cases 
on aleshores llogàvem habitacions. El negoci familiar 
anava creixent, i augmentaven les hores que hi dedica-
va i també les responsabilitats. Vaig descartar la infer-
meria com a professió, convençuda que tirar endavant 
els negocis de la família podia ser una feina força inte-
ressant. Vaig estudiar comptabilitat i vaig preparar-me 
per donar continuïtat als establiments turístics.

La temporada turística llavors durava 
poc més de tres mesos, com es 
contractaven els treballadors?

Quan i com s’incorpora als negocis 
familiars?

L’explosió del turisme a la Costa Brava va arribar cap 
als anys 60 i 70, nosaltres vam ser uns autèntics pio-
ners, no teníem massa idea de com aniria evolucio-
nant. Tot i això, la mare, que va ser la impulsora dels 
negocis familiars, creia que les temporades s’havien 
d’allargar i que per fer-ho era necessari contactar amb 
turoperadors estrangers. Es va preparar per quan ar-
ribés el moment: estudiava idiomes amb un professor 
que venia a casa.

Sí, el veiem venir pel carrer amb un senyor tot «trajat». 
En arribar ens va explicar que li havia preguntat si sa-
bia d’algú que tingués terreny per construir un hotel. 
«Nosaltres mateixos», li vam dir. Treballava a Clarkson 
Travel Group, un dels primers operadors que feia pa-
quets turístics al Regne Unit. Es va quedar a dinar a 
casa per parlar de les condicions. La seva empresa 
capitalitzava una part del projecte i demanaven l’ex-
clusivitat de l’establiment durant 5 anys per portar els 
seus clients. Així es va construir l’Hotel Anabel, i així, 
van arribar els primers turoperadors estrangers a les 
nostres costes. Ara, amb el pas del temps, pot resultar 
molt estrany la forma de negociar, però no oblidem 
que la iniciativa d’aquells empresaris incipients va por-
tar riquesa a pobles on els seus habitants passaven 
necessitats.

Aquell va ser un moment importat per mi tot i que 
encara era molt jove. Respecte a la meva professió, 
m’agradaria esmentar tres punts: la vocació, la dis-
ponibilitat i la creació d’un bon equip. Per treballar a 
l’hostaleria és molt important la vocació. És una feina 
que requereix una atenció especial. Cal estar pendent 
del més mínim detall, els dies de festa és quan més 
treballes i així podríem fer una llarga llista... No tothom 
està disposat a fer aquests sacrificis.

Em preocupa la rendibilitat, ha canviat molt la manera 
de fer la feina. Abans, un 90 % dels nostres clients els 
portaven els turoperadors. Avui, aquest percentatge ha 
baixat moltíssim, els clients arriben a través dels portals 
de reserves, del nostre web o de forma privada. La 
compra en línia ha fet que les reserves es facin amb 
molt poc temps de marge –en 24 hores es pot doblar 
el nombre d’habitacions reservades–, i això és un pro-
blema pel personal, que ja és prou difícil de trobar.

Per altra banda, crec que l’oci i els viatges s’han con-
vertit en una necessitat per a tots, per tant, veig un 
llarg futur al turisme.

Carme Ayala Galindo

Un dia el pare va portar un senyor anglès 
a casa...

L’Hotel Anabel s’inaugura el 1971, com 
valora avui la feina feta?

La tercera generació ja ha arribat a l’Hotel 
Anabel, la seva filla ha optat pel turisme, 
s’atreviria a fer un vaticini de com serà el 
turisme del futur més immediat?

Inauguració Hotel Anabel. 
26 de maig de 1971.

“El pare es va trobar al 
carrer un representant de 
Clarkson Travel Group. 
Buscava algú que tingués 
terreny per fer un hotel. “

En el futur em preocupa la 
rendibilitat, ha canviat molt 
la manera de treballar.

La disponibilitat total és necessària. Si la conciliació fa-
miliar avui encara està lluny, imagina’t a finals del segle 
passat. Vaig passar alguns moments complicats, i de 
vegades pensava que havia assumit massa responsa-
bilitats, però també vaig aprendre molt.

Un altre punt que m’agradaria ressaltar és la impor-
tància de crear un bon equip, això només s’aconse-
gueix si ofereixes un bon tracte als teus treballadors. 
Si aquest equip treballa content, segur que repercutirà 
en la satisfacció dels teus clients.

Avui, la meva valoració de la feina feta és positiva. 
Jo he gaudit molt treballant.
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“Les dones han
de lluitar pels seus 
objectius” 

No, en general crec que no, en els càrrecs de gestió hi 
ha moltes dones i no resulta sorprenent; potser quan 
vaig ser vicerectora, jo era l’única dona d’un equip de 
vuit o nou homes. D’una banda, em cuidaven molt, 
en canvi, em vaig haver de fer valer tres vegades més 
que ells, perquè m’escoltessin, perquè em fessin cas, 
perquè trobessin que sí... També és cert que era molt 
jove, amb uns anys més potser hauria anat diferent.

Com a alumna no va tenir cap dificultat 
a la universitat, tampoc com a profes-
sora. Quan comença a accedir a càrrecs 
de gestió, la seva condició femenina li va 
ocasionar algun problema?

“
La universitat és un lloc on a diferència d’altres és més 
difícil de detectar les barreres per a les dones. En prin-
cipi no n’hi ha, tot i que a la pràctica la realitat pot 
ser una altra. Permeteu-me que expliqui una anècdota 
viscuda quan ocupava el càrrec de vicerectora. Viat-
java amb una col·lega i a la nit ens vam trobar, totes 
dues, trucant a casa per organitzar el dia següent, les 
activitats extraescolars dels nostres fills, els dinars... 
Els nostres col·legues masculins marxaven de viatge 
per feina i no es preocupaven de res més, l’esforç 
per arribar a determinats càrrecs és més gran. Crec 
que ara tot això està més ben repartit en determinats 
àmbits. Ara potser els problemes són uns altres. Les 
carreres acadèmiques són exigents, hi ha algunes do-

El cert és que de ben jove sempre m’ha interessat la 
gestió i els càrrecs polítics. Després d’acabar la carre-
ra vaig treballar com a docent a l’escola de magisteri. 

Doncs, mira, crec que les dones també tenen una part 
de responsabilitat, i amb això, no vull dir que la lluita 
per la igualtat en el món professional o en qualsevol al-
tre àmbit sigui fàcil. Les dones han d’estar disposades 
a lluitar per assolir els seus objectius. Un dels grans 
aprenentatges que et dona la vida és que no hi ha res 
guanyat per sempre. En molts aspectes, en el segle 
xxi hem anat enrere, és per això que s’ha de continuar 
demostrant que les capacitats no tenen sexe. Tampoc 
no vull donar una imatge totalment negativa, actual-
ment trobem moltes professionals que ocupen càrrecs 
de responsabilitat.

Algunes dones encara han 
de triar entre la professió i la 
família.

Pensa que avui les dones encara tenen 
dificultats per desenvolupar les seves 
ambicions professionals?

Parli’ns de la seva trajectòria professional.

Quina part de responsabilitat tenen les 
dones i quina part la societat en aquestes 
desigualtats?

Assumpta Cros Alavedra (Barcelona, 
1951). La seva relació amb la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) va co-
mençar com a estudiant de filologia ca-
talana i un cop acabada la carrera hi va 
donar classes. Més tard, ocuparia alguns 
càrrecs de gestió fins a arribar a vicerec-
tora del campus. Acabada aquesta eta-
pa i després de tornar per un temps a la 
docència, va crear l’Agència de Promo-
ció d’Activitats i de Congressos de l’UAB 
Campus. També va ser presidenta de la 
Red de Oficinas de Congresos de Uni-
versidades y Fundaciones Universitarias. 

Assumpta 
Cros 

nes que encara han de triar. La conciliació familiar en 
feines qualificades està molt lluny de ser una realitat, 
per exemple, si et dediques a la recerca, no prosperes 
si no treballes amb una dedicació absoluta.

“
Efectivament, ja s’havien fet els Jocs Olímpics, i l’agèn-
cia es va crear amb l’objectiu de fer valer el patrimoni 
de la universitat. Per una banda, es volia rendibilitzar 
les instal·lacions i que fossin d’ús públic, i també donar 
suport als professors per organitzar els seus actes.

El professorat ho va entendre de seguida, en altres àm-
bits no va ser senzill explicar quin era exactament el 
nostre paper. Un paper que es podria confondre amb la 
feina d’un OPC (organitzador professional de congres-
sos). Vam haver de deixar molt clar que no calia inven-
tar un format que ja existia. Nosaltres érem els interme-
diaris entre els professors i els organitzadors, sempre 
utilitzant els nostres equipaments per treure rendiment.

Del turisme que jo portava hi estic totalment a favor, 
de fet, és el turisme que aporta riquesa a la ciutat 

Treuria els entrebancs burocràtics, els problemes de 
l’administració, de la reticència al canvi, de les mes-
quineses. Tot això m’ha portat moltes hores d’un es-
forç innecessari. Ja era prou difícil defensar el projecte 
de l’agència quan no sabien ni com tractar-nos, no 
calia afegir més dificultats.

Contemplo com a positiu que he tingut una vida molt 
variada que m’ha donat moltes satisfaccions, i pot-
ser el més rellevant de tot ha estat poder crear des 
de l’Administració un projecte personal, això ho veiem 
contínuament en el sector privat, en canvi, a l’Adminis-
tració no és fàcil d’aconseguir. 

Carme Ayala Galindo

S’ha de cultivar el turisme 
de congressos, és el que 
dona riquesa i no causa 
problemes.

Crea l’Agència de Promoció d’Activitats 
i de Congressos UAB Campus, aquí 
comença el seu vincle amb el turisme?

Va arribar al sector turístic en un 
moment que li ha permès veure grans 
canvis, especialment a Barcelona.
Com valora l’evolució del sector?

Ha quedat demostrat en aquesta 
conversa que és una dona entusiasta 
que ha gaudit de la seva professió. 
Què treuria i què afegiria a les seves 
vivències?

Assumpta Cros en una fira de la UAB.

Més tard, passaria a dirigir el centre, després el depar-
tament, fins que Ramon Pascual, aleshores director 
de la UAB, em va demanar si volia formar part del seu 
equip de govern com a vicerectora del campus. Vaig 
acceptar el repte i podríem dir que allí va començar un 
nou temps professional per a mi.

Barcelona seria seu olímpica el 1992 i vam pensar que 
fora interessant oferir el campus com a espai per cons-
truir una vila olímpica. Ens van acceptar la proposta, 
que volíem que tingués un recorregut que anés molt 
més enllà dels jocs. Un cop passades les olimpíades, 
podríem rendibilitzar l’espai i aportar vida al campus.

En deixar de ser vicerectora, vaig tornar a la docència 
un temps, fins que em van proposar fer-me càrrec de 
la dinamització de la vila olímpica. Calia treure el mà-
xim profit econòmic d’aquelles instal·lacions. Ho vaig 
fer, inicialment des de la vila, fins que es va crear la 
fundació, instrument que va permetre agilitzar algunes 
gestions.

i que no dona problemes. Amb altres tipus de turisme, 
aquell que no respecta el territori on es viatja, que in-
comoda els veïns, no hi puc estar més en desacord. 
No sé si s’ha comès algun error, penso que l’arribada 
dels pisos turístics no s’ha controlat prou, tot i que no 
m’atreviria a dir si realment és inevitable. En qualsevol 
cas, crec que a qui li correspongui hauria de treballar 
seriosament per aconseguir un turisme de qualitat i 
cultivar el turisme de congressos.
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“
‘‘No m’he sentit mai 
inferior pel fet de 
ser dona’’ 

Sí, vam començar amb l’Aradi l’any 1963 a Platja 
d’Aro perquè el nostre món s’ha mogut sempre entre 
Platja d’Aro, S’Agaró i Castell d’Aro. Al cap de dos 
anys, vam incorporar al costat un altre restaurant, la 
Riera. Encara continuem amb els dos restaurants que 
són la nostra primera petjada en el món del turisme. 
Fins a l’any 1983 vam estar al sector de la restauració 
i, a partir d’aleshores, vam entrar al món hoteler amb la 
compra de l’hotel l’Aromar de Platja d’Aro.

El meu marit ho deia, hem tingut la sort de veure créi-
xer una ciutat turística que tenia moltes possibilitats, 
però que no havia alçat el vol. Van ser uns moments 
d’il·lusió, de fer les coses amb molt d’entusiasme, molt 
de treball perquè ningú et regala res. Si t’estimes una 
feina has de bolcar-t’hi; en el cas de la nostra professió, 
perquè tens un tracte directe amb el client i és el que 
et valora. El client s’ha de trobar a casa seva, mai vam 
deixar de ser una empresa familiar; encara ho som.

Amb el meu marit sempre érem un tàndem; de vega-
des no ens havíem de dir res, només amb la mirada ja 
sabíem què volíem o necessitàvem. Ell s’ocupava més 
del que era la relació externa i jo, del que era l’hoteleria 
i el tracte amb el personal; m’encarregava de tot el que 
es necessitava en un hotel, com ara comprar estova-
lles i llençols. I vaig fer un paper que mai havia pensat 
que era de dona, jo a la meva manera feia el que pen-
sava que em tocava. Sí que és veritat que si s’havien 
de fer habitacions, ho feia una noia, a la sala hi havia 
homes i dones, però el maître era home; tot això ha 
canviat, però en aquells moments era el que hi havia. 
Jo no m’he sentit mai inferior pel fet de ser dona.

Vaig començar a treballar a la casa de la família del Sr. 
Comas, que eren carnissers i venien de Flaçà. Allà vaig 
conèixer en Jordi, el meu marit i fill del Sr. Comas. En 
Jordi no volia ser carnisser, es volia dedicar a l’hosta-
leria i l’hi va dir al seu pare. En aquells moments Platja 
d’Aro s’iniciava en el món del turisme, la veritat és que 
era com una carretera, una població entre Palamós i 
Sant Feliu de Guíxols amb una platja preciosa de més 
de dos quilòmetres i una gran pineda on començaven 
a anar les famílies de Girona i Barcelona. El pare d’en 
Jordi, que era un visionari, ja pensava en el turisme 
que vindria. Per això li va dir al seu fill que si volia entrar 
al món de l’hostaleria, s’havia de formar. En aquells 
moments a Espanya només hi havia l’Escola d’Hosta-
leria i Turisme de Madrid, així que va entrar en aquest 
centre; estudiava i a l’estiu ens portava els seus conei-
xements als dos restaurants que teníem. Aquests van 
ser els nostres inicis.

Soc bastant llançada i això 
segurament m’ha ajudat.

Amb el seu marit, us vau iniciar en el 
sector turístic amb el restaurant l’Aradi.

Vau tenir la sort de ser protagonistes de 
l’evolució del turisme.

Vosaltres us vau repartir les feines 
perfectament. 

Com va ser la seva incursió en aquest 
món?

La Carme Hospital Poch (Bordils, 1945) 
és empresària, treballa a l’hostaleria a 
la Costa Brava i és presidenta d’Aromar 
Hotels & Restaurants i de la Fundació 
Jordi Comas. 

Ha dedicat tota la vida a la restauració i 
l’hoteleria en els negocis familiars. Les 
circumstàncies van fer que el 2012, a 
causa de la mort del seu marit, Jordi 
Comas, es posés al capdavant de l’em-
presa i creés la Fundació Jordi Comas 
Matamala. 

Carme 
Hospital 

“
“

Quan va morir el meu marit tenia clar que seria la presi-
denta del negoci, perquè no hi havia cap altra solució 
viable. El que em vaig quedar d’en Jordi era l’esperit 
de créixer i això em va ajudar a tirar endavant. Em vaig 
proposar mantenir-ho tot durant tres anys, i ara ja en 
porto nou. He d’estar molt agraïda al personal; quan 
et passa una cosa així t’espantes perquè hi ha moltes 
famílies que depenen del teu negoci. Crec que vaig 
ser valenta, els vaig plantejar a tots que estàvem en el 
mateix vaixell. I que en Jordi, que era qui pilotava, no hi 
era, però que havíem de donar el 120% per continuar. 
Ha estat difícil, perquè va ser un xoc molt fort i s’havien 
de prendre decisions, hem hagut de fer canvis, com 
ara fer nou l’hotel Aromar de dalt a baix fa tres anys, i 
són inversions que has de ser valent per fer-les. Reco-
nec que soc bastant llançada i que sempre veig la part 
positiva de les coses i això segurament també m’ha 
ajudat. Estic contenta, hem mantingut el nostre espai 
dins el món hoteler i de la restauració i tinc clar que 
hem de continuar amb aquesta petjada i tirar endavant 
els negocis. A més, aquest any també tinc la il·lusió de 
tornar a funcionar bé després de la pandèmia i que 
tornarem a donar tot el que sabem perquè el client 
que torni a confiar en el nostre país se senti una altra 
vegada com a casa seva.

Ha estat complicat perquè la covid-19 ens ha canviat 
la vida, ja que ningú s’esperava que passés. Tenies 
unes previsions fetes i et trobes que el mes de març 
de 2020 has de tancar uns locals que funcionen tots. 
Ha estat una plantofada gran per al món del turisme i 
encara dura. L’any 2020 va ser un any de pas, el 2021 
la cosa va començar a canviar i vam salvar els mobles. 
A partir d’ara, esperem un any bo i si no hi ha cap més 
entrebanc, podrem aixecar el cap. En aquest impàs hi 
ha molta gent que en l’àmbit empresarial no ha pogut 
aguantar, s’han tancat molts hotels i, sobretot, restau-
rants; hem passat problemes sense tenir ajudes per 
part de les institucions. Sí que hem tingut uns ERTO i 
uns avals que ens han permès sobreviure aquests dos 
anys, però ara hem de treballar per tornar els diners 
que ens han deixat.

Crec que una dona té un avantatge sobre l’home, que 
és que pot fer diverses coses alhora. Una dona que di-
rigeix una empresa, per exemple, a més de ser empre-
sària ha de conviure amb la família, amb els fills, amb el 
marit, amb tota una sèrie de coses diàriament que de 
vegades no es valoren. Avui dia les dones estan molt 
preparades per portar qualsevol empresa igual que un 
home; però també han de saber portar una casa, por-
tar uns fills i ser dona al mateix temps, és a dir, estar 
guapes, ser amables amb el marit, amb la família, amb 
el seu entorn. Crec que una dona té aquest avantat-
ge, té aquesta personalitat que hem de saber estar en 
diferents fronts a la vegada. Jo crec que una dona és 
molt important en l’àmbit de l’empresa, la dona ara 
mateix té un paper fonamental.

Mireia Coma Mata i Carme Ayala Galindo

Una dona té l’avantatge 
que pot fer vàries coses 
a la vegada.

La dona ara mateix té un 
paper fonamental en el 
món empresarial.

Quan va morir el seu marit, tenia clar que 
continuaria sent la presidenta del seu 
negoci?

Carme, l’arribada de la pandèmia ha fet 
que com a presidenta hagi hagut de fer 
molts canvis?

A l’hora de portar un negoci, què 
diferencia els homes de les dones?

Carme Hospital amb el seu marit 
Jordi Comas, l’any 1985.
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«Només podies ser tu!» Això és el que 
acostumen a dir familiars, amics i cone-
guts a la Carme Oliver Navarro (Lleida, 
1948). Ella és l’ànima del restaurant Can 
Rúbies de Lleida, una dona amb les ide-
es clares, apassionada de la feina, del 
ball... amb un cor jove i una empenta 
–herència de la seva mare– que no se 
l’acaba.  

‘‘Aquest negoci  
és imprevisible’’ 

Sí, així és. Soc filla única i als 11 anys vaig deixar l’es-
cola i vaig començar a treballar de jornalera per ajudar 
els meus pares. Al cap d’un temps vaig conèixer el meu 
home, que també venia d’una família humil. Amb l’es-
forç de tots plegats, vam fer realitat el nostre restaurant.

I tant! Van ser uns veïns, els avis i els fills, sis en to-
tal. Era l’1 de maig, estàvem el meu home i jo sols, 
i jo resava perquè no entrés ningú... Els meus conei-
xements culinaris no havien avançat massa des dels 
10 anys! [riu]. Només sabia fer una amanida i brou, 
però tenia molta voluntat i les ganes de fer-ho bé. No 
sé com vam tenir nassos de començar... Per cert, a 
aquests primers clients, cada 1 de maig els hem con-
vidat a dinar com a agraïment a la seva confiança.

A mi el que m’hauria agradat ser era perruquera. Una 
cosina germana meva que s’estava a casa va comen-
çar a pentinar i vaig pensar que allò era el que jo volia 
fer. El meu pare –que era molt antic en aquest sentit–, 
deia que les perruqueres eren unes «fresques» i no li 
feia cap gràcia. Però jo, cap que enganxava, cap que 
pentinava [riu]. Vaig començar a tallar el cabell al pare, 
a la mare, al meu «nòvio»... m’agradava molt. Volia 
anar a una escola a aprendre, però el meu pare va dir 
que nanai i, en aquells moments, el que deia el pare 
anava a missa! Així que em vaig conformar a pentinar 
per hobby les veïnes que es deixaven.

Amb tot el que sé ara, i malgrat tot, el restaurant, sens 
dubte. Encara ara, la cua de bou la faig jo i em que-
da molt i molt bona! I molts venen aquí a menjar-la! 
Aquest negoci és bonic, però imprevisible, aquí la gent 
ve expressament i funciona el boca-orella. Encara te-
nim clients de fa 40 anys que venen amb els seus fills i 
amb els seus nets i això és molt gratificant.

Un bon dia, el meu home va proposar: «Per què no 
fem un “merendero”?». A mi no em va fer massa grà-
cia perquè jo tenia els meus fills, que eren la meva 
prioritat. A més, no tenia ni idea de portar un negoci ni 
de fer dinars. La meva primera experiència culinària va 
ser als 10 anys, vaig fer uns fideus que em van quedar 
fets unes farinetes! Qui m’hauria dit que acabaria a la 
cuina d’un restaurant!

Doncs al final ens vam embolicar i nosaltres mateixos 
vam anar fent de mica en mica, anant a buscar les 
fustes, les rascàvem, les envernissàvem... Xino-xano, 
a les nits, sense llum, sense finestres... 44 anys més 
tard, encara servim a les mateixes taules i les fustes de 
la paret són les que vam posar el meu marit i jo amb 
les nostres mans. La mare i jo vam fer les estovalles i 
els tovallons de quadres verds per a les 16 taules que 
hi havia. Aviat el negoci, gràcies a Déu, va començar a 
funcionar molt bé. La meva mare em cuidava els meus 
fills i, això també ho vull dir... era una manetes! Igual et 
clavava un clau, que et feia de paleta... una persona 
amb moltes idees, molta empenta i molta iniciativa de 
qui vaig aprendre molt.

Filla de jornalers aragonesos, els pares 
li van ensenyar el significat de treball i 
sacrifici...

Recorda els primers clients que van 
entrar al restaurant?

Així, la seva primera vocació quina va ser?

Si tornés a néixer, què triaria, doncs? 

Com neix Can Rúbies?

Com van ser aquells inicis? 

Carme  
Oliver 

El secret? Bones matèries 
primeres, molt de «carinyo»
i moltes hores!

El meu home no sabia fer ni un ou ferrat... Així que jo 
cuinava, servia, fregava, feia els comptes... ell s’ocu-
pava de la brasa, era molt treballador i el que feia ho 
feia molt bé, però en alguns moments trobava a faltar 
una mica més d’ajuda. Un dia li vaig dir que el negoci 
era dels dos i que, o ens repartíem la feina o tancàvem 
la paradeta. A casa meva érem tres i tots col·laborà-
vem en les feines de casa, fins i tot el meu pare, una 
cosa estranya en aquells anys, però s’havia quedat 
sense mare als 12 anys, tenia dues germanes i va tirar 
endavant la família. Per tant, amb aquest exemple, jo 
no entenia que els homes no col·laboressin.

A tots dos fills els he intentat transmetre que siguin feli-
ços amb el que han triat. La meva filla tenia altres inqui-
etuds i va escollir un camí diferent del del restaurant. 

Per exemple, l’ofici de cambrer en aquell temps era 
més de nois i nosaltres teníem una noia per fregar. Ara, 
depèn, ja no mirem si és home o dona, mirem que la 
persona sigui vàlida per a la feina.

Primer que ho senti, que li agradi, que no ho faci per 
obligació i que sàpiga fer de tot, que passi per tots els 
llocs de feina. El mateix que per a un altre ofici. Cal que 
ho vulguis fer, amb ganes, amb il·lusió, que transmetis 
alegria, siguis honesta, no enganyar. Jo, guanyant un 
euro ja en tinc prou, el preu ha de ser just, a mi no 
m’agrada pagar més del que toca i tampoc ho faig 
pagar als nostres clients. Jo he estat autodidacta i 
aquest sector és dur, però te’n surts! Amb bones ma-
tèries primeres, amb molt de «carinyo» i... amb moltes 
hores, és clar!

Abans de marxar, la Carme encara em diu: 
«No vull deixar de treballar, no vull ser vella... Quan 
prenc nota a les taules, ho faig sense bloc. I em dema-
nen: “On s’ho apunta?”. No em cal, he estat més de 
40 anys servint taules i ara ja ho faig per mi, perquè no 
se m’atrofiï el cervell».

Glòria Prunés Galera

Un dia li vaig dir al meu 
home que el negoci era 
dels dos i que o ens 
repartíem la feina o 
tancàvem la paradeta.

En tots aquests anys, s’ha trobat amb 
alguna dificultat, un tracte diferent, 
pel fet de ser dona?

Un dels seus fills s’ha quedat al 
restaurant. Què creu que ha après de 
vostè? O què li ha intentat transmetre?

Com creu que ha canviat el paper de la 
dona en el sector turístic i hostaler?

Per acabar, què recomanaria a algú que 
vol dedicar-se a l’hostaleria?

“
“Al meu fill, mentre Can Rúbies el portàvem el meu ma-

rit i jo, i conscient de com és de sacrificada aquesta 
feina, li deia: «Gaudeix de la teva parella, ets jove... 
si et necessito els dissabtes, et trucaré». Ara, ell està 
molt preparat i és polivalent, per exemple, en sap molt, 
de vins i això és molt útil en aquests temps per a un 
negoci de restauració.

Els propietaris del restaurant, la Carme Oliver 
i el seu marit, acompanyats de familiars.
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‘‘He assistit a moltes 
reunions on jo era 
l’única dona’’ 

Cecília Vila i Regard (Barcelona, 1951) va 
ser vicepresidenta del Grup Editur més 
de 20 anys. L’empresa familiar, fundada 
pel seu pare, Jorge Vila Fradera, va ser 
responsable de l’edició del setmanari 
Editur, publicació d’informació turística 
professional referent de la comunicació 
del sector durant més de 50 anys i edi-
tora d’altres publicacions del grup, Edi-
tur Llatinoamèrica i Destino Cuba. 

Dona amb caràcter i empenta, Cecília Vila 
és, sens dubte, un testimoni de primer ni-
vell de l’evolució del nostre sector turístic. 

Cecília 
Vila 

Molta responsabilitat, però... em vaig llançar a la pis-
cina. El meu pare va confiar en mi des del primer dia: 
«Has de tirar això endavant, sé que podràs», em va dir. 
Vaig anar a Madrid per portar l’oficina que vam obrir 
allà, disposada a lluitar en un món d’homes.

I tant! Explicaré una anècdota en aquest sentit. L’any 
1992, vam obrir una delegació a Cuba i jo en vaig ser 
la responsable durant 15 anys. Imagina!, una dona de-
sembarcant allà. Jo en aquell moment ja tenia tres fills 
i, sobretot els inicis, van ser durs...

Per poder tancar un acord de col·laboració amb una 
editorial cubana, teníem reunions a les onze de la 
nit, vaig haver d’anar a veure Fidel Castro fins a tres 
cops... Encara recordo quan es dirigia a mi i em deia: 
«Muchacha...». 

Vostè ha vist créixer el turisme i la incor-
poració de la dona com a professional en 
aquest sector. Vostè n’és un exemple… Què 
va pensar quan el seu pare li va confiar 
part de les regnes de l’empresa familiar?

A més de Madrid, la seva vida professi-
onal ha estat a cavall entre Barcelona 
i Amèrica Llatina, on també va haver 
d’aprendre a manegar-se, com bé diu, 
en aquest món eminentment masculí...

Quin balanç fa d’aquella etapa? Doncs, en aquella època, no, la veritat. Gairebé sem-
pre estàvem en minoria. De fet, vaig assistir a moltes 
reunions —d’aquests comitès i d’altres— on era 
l’única dona.

També va ser membre dels comitès 
executius de Fitur, del Saló Internacional 
del Turisme de Catalunya i del Saló 
Internacional de Congressos i 
Convencions TecnoMeeting; i va formar 
part dels equips assessors del Llibre 
blanc del Turisme a Catalunya (1982) i 
del Plan del Turismo Español Horizonte 
2020 (2007). No devia ser una cosa gaire 
habitual per a una dona...

En alguns moments vaig plorar en veure que potser no 
me’n sortiria... Però va ser una experiència molt inte-

ressant i enriquidora, hi havia bastants hotelers espa-
nyols i entre tots vam tirar endavant.

Estic satisfeta perquè algunes de les propostes que 
vaig fer es van posar en marxa, com ara que, a més de 
revistes i material de promoció, els consolats i ambai-
xades es formessin per fer d’oficines de promoció. O, 
per exemple, com que no hi havia un transport públic 
amb garanties, Cuba era un lloc ideal per muntar un 
servei de bus turístic —de fet, jo vaig comprar un cot-
xe amb matrícula de premsa estrangera per poder fer 
els desplaçaments per l’illa—. Un cop vaig aconseguir 
que el Govern cubà acceptés, vaig convèncer Turisme 
de Barcelona perquè els assessorés en la seva po-
sada en marxa. Cal tenir en compte que en aquells 
moments tot era molt diferent perquè no hi havia les 
tecnologies ni els mitjans que hi ha ara. “En el sector turístic, sempre han treballat moltes dones 

i sovint en condicions dures: a l’hostaleria, a les com-
panyies aèries, a agències de viatge... sempre les he 
admirat perquè treballaven contra vent i marea. Afortu-
nadament, i malgrat el marge de millora, les coses han 
canviat molt des dels inicis.

Crec que igual que ho ha fet la societat. La dona, amb 
la capacitat de tenir el cap a molts llocs, té un paper 
primordial en la nostra societat i espero que cada ve-
gada vagi millor i no n’hàgim de tornar a parlar. Quan 
teníem una reunió, el meu pare, que també era el meu 
cap, em deia sovint «Posa’t guapa», i jo li responia que 
era més important el que anava a dir que no pas la 
meva aparença. En aquest sentit, crec que sí que hem 
avançat, però encara ens queda molt de camí per fer 
perquè la dona arribi en les mateixes condicions que 
els homes als llocs de feina i sense haver de patir cap 
mena de discriminació.

T’explicaré una altra anècdota. Va ser abans de l’Expo 
de Sevilla, havíem guanyat un concurs per portar el 
màrqueting per als professionals i teníem una reunió 
amb la multinacional a la qual havien adjudicat la part 
de públic final. Jo m’ho havia preparat tot de dalt a baix 
i quan vam acabar les presentacions respectives, el re-
presentant de la multinacional em va dir: «M’ha guanyat. 
Em van dir que per part vostra venia una dona i no 
m’havia  preparat res».

Sempre havia tingut una molt bona relació amb l’ofi-
cina de turisme de França, la Maison de la France; 
formava part, per exemple, del jurat dels premis perio-

Glòria Prunés Galera 
i Carme Ayala Galindo

Quan teníem una reunió, el 
meu pare em deia “Posa’t 
guapa”, i jo li responia que 
era més important el que 
anava a dir.

Des d’aleshores, com creu que ha estat 
l’evolució professional de les dones en el 
turisme?

Com ha canviat, això, més enllà del 
nostre sector?

En algun moment ha patit algun tipus de 
discriminació en l’àmbit laboral?

L’any 2011, l’Estat francès li va concedir la 
insígnia de Cavaller de l’Ordre Nacional 
del Mèrit per la seva contribució en la 
millora de les relacions entre França i 
Espanya en el sector turístic i empresari-
al. Una fita singular, també... 

Cecília Vila i el seu pare, en una trobada professional.  
Setembre, 1990. 

dístics que organitzaven. El reconeixement va ser tot 
un honor... Ara, també li dic que quan me’l van atorgar 
els vaig aclarir que jo no era una chevalier... Un altre 
dels molts detalls que, malauradament, evidencien el 
masclisme dominant.
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‘‘Les dones sempre 
ens aixequem; els 
homes no’’ 

Nascuda a Tortellà (Garrotxa, Girona) el 
23 de febrer de 1954, Conxita Ferrarons 
Domenech fa 46 anys que viu a La Moli-
na. Sap què comporta viure en una zona 
on no hi ha pràcticament ningú durant 
més de la meitat de l’any. Però els ne-
gocis la fan estar ocupada i, sobretot, li 
permeten relacionar-se diàriament amb 
persones. Té clar com s’ha de portar el 
negoci i què volen els seus hostes. 

Conxita  
Ferrarons 

El meu marit i jo vam venir a La Molina l’any 1976 amb 
un fill de 4 anys, un de 3 i una nena acabada de néi-
xer. Era una zona on no hi havia res. Els nostres inicis 
van ser en el sector de la construcció i la immobilià-
ria. L’any 1995 ens vam quedar amb l’hotel Solineu. 
Durant un any el vam tenir tancat i el vam renovar tot.

Tenim diversos apartaments i un hotel apartament que 
es comuniquen amb l’hotel per un passadís cobert 
que dona accés al restaurant i que ens permet, si el 
client ho desitja, oferir el mateix servei que a l’hotel 
també als apartaments.  

Què la va portar a regentar un hotel 
a La Molina?

L’hotel no és l’única oferta d’allotjament 
que gestiona.

El fet de tenir criatures petites la va 
frenar en algun moment?

Sí, però ell portava tot el tema immobiliari i de cons-
trucció. Parlàvem sobre l’hotel i quan feia falta m’ori-

Cap ni un. Mai m’he vist limitada ni m’he privat de fer 
quelcom pel fet de ser dona. Ja des de l’inici vaig aga-
far les regnes del negoci i no he tingut cap problema. 
Ara que gestiono l’hotel amb la meva filla tampoc hem 
tingut impediments, perquè sempre hem estat inde-
pendents i no ens ha fet falta dependre de ningú. Aquí 
les dones som com homes, en el sentit que estem en 
les mateixes condicions, perquè els d’aquí a dalt hem 
de lluitar molt per sobreviure; no és el mateix que estar 
en una ciutat. Aquí has de lluitar sempre si vols tirar 
endavant, no et pots relaxar siguis home o dona. 

L’hotel el va obrir conjuntament amb el 
seu marit.

Durant tots aquests anys que ha 
gestionat l’hotel ha tingut alguna mena 
d’impediment pel fet de ser dona?

No, jo soc molt decidida, el fet de tenir els fills no em 
va impedir treballar. Ja de petits els vam explicar que 
teníem molta feina i que s’havia de treballar. Vaig agafar 
una dona a casa que donava un cop de mà. No fèiem 
vacances ni festa mai. Treballàvem matí, tarda i vespre.

“

A la muntanya has de 
lluitar sempre si vols tirar 
endavant.

entava, però qui hi era cada dia per gestionar-lo era 
jo. Cadascú tenia la seva feina. Fa un any i mig es va 
morir el meu marit. Ara que ell no hi és, treballo amb la 
meva filla però cadascuna també s’ocupa d’una cosa 
diferent. És la manera de funcionar bé i que no hi hagi 
malentesos. Des que el meu marit falta el meu fill gran 
ens ajuda. Som una empresa familiar i ens ho fem tot 
nosaltres. A diferència d’una gran cadena, el nostre 
tracte és molt més personalitzat, tant pel que fa als 
clients com els treballadors. De fet, això és el que bus-
quen les persones.

No, perquè tractava amb gent. M’hauria enfonsat en 
una casa, que el meu marit treballés i jo m’hagués 
ocupat de la llar. No hauria aguantat. Però, com que 
sempre he treballat de cara al públic, m’era igual estar 
aquí que en un altre lloc.

Fa 27 anys els clients que teníem eren persones de 
diners, de poder adquisitiu alt, perquè no tothom podia 
anar a esquiar. Ara està tot molt barrejat, perquè hi 
ha moltes ofertes i, per tant, tothom té accés a poder 
practicar l’esquí. La gent s’està de moltes coses, però 
de sortir no. 

Fins ara hem viscut de la neu; si el canvi climàtic fa 
que cada cop n’hi hagi menys, ens haurem d’espavilar 
i buscar una altra cosa. El futur és incert, però tinc clar 
que lluitaré tot el que faci falta.

La pandèmia ha estat un moment molt difícil. 
Nosaltres teníem l’hotel ple i moltes reserves i vam 
haver d’anul·lar-ho tot en temporada alta. Sí que és 
cert que l’estiu passat ho vam tenir tot ple, perquè 
la gent no podia marxar a l’estranger i va fer turisme 
de proximitat, però aquest estiu ja és com els altres 
anteriors a la pandèmia. Ara, cal sumar-hi el problema 
dels preus alts en el gas, la llum i el menjar. Això ens està 
perjudicant molt, sumat al fet que hi ha molta dificultat 
per trobar personal. Després de tantes coses costa 
molt tornar a remuntar. Però hem de tirar endavant 
perquè hem treballat molt per arribar on som. 

Aquí pràcticament no hi ha dones i, per això, no tinc 
amigues. Conec a molta gent, però el que se’n diu 
amigues no en tinc. Aquesta zona és molt solitària i 
viure-hi és dur si no es treballa. De fet, tothom que 
està aquí el primer que fa és buscar feina, perquè això 
et distreu i et dona vida.

A part del turisme, no pots tenir res. Aquí a La Molina no 
hi ha vida pels negocis. Tot és turístic i molt concentrat 
durant 5 mesos. A l’hivern hi ha molta gent, no es pot 
ni aparcar. En canvi, quan acaba la temporada d’esquí 
no ve ningú, estem sols.

Per tenir obert l’hotel tot l’any ens dediquem als grups 
d’adults. Treballem molt amb el sud d’Espanya, perquè 
fan estades més llargues. Al matí fan excursions, venen 
a dinar i a la tarda tornen a fer una sortida. A més, 
al vespre cada dia els fem espectacle. Amb el meu 
marit anàvem a totes les agències d’Espanya, agència 
per agència, per fer clients. En vàrem fer molts. A 
més, també vam participar en molts workshops i a 
fires. Tenim una oficina a Manresa que es dedica a 
organitzar viatges per a grups. 

Les dones treballem més que els homes, tenim més 
empenta i davant els problemes no ens quedem de 
braços plegats. L’home, si té la dona segueix; si no, 
cau. Per molt que diuen que l’home és el sexe fort, res 
de res. Les dones sempre ens aixequem; els homes no.

Mireia Coma Mata

Quan va arribar a La Molina no es va 
trobar sola?

Durant els anys al capdavant de l’hotel, 
ha vist algun canvi en la classe de client?

Com veu el futur del sector turístic a La 
Molina?

El sector turístic ha hagut d’afrontar una 
pandèmia i ara una crisi energètica. Com 
està vivint aquests moments?

Durant aquests anys ha compartit la seva 
experiència amb altres dones de la zona?

És complicat gestionar un negoci a La 
Molina?

Però a diferència d’altres hotels de la 
zona, el seu està obert durant tot l’any. 
Què el diferencia?

Aleshores, davant un negoci, no hi ha 
diferència entre un home i una dona? 

“Mai m’he vist limitada pel 
fet de ser dona.

“

No hauria aguantat viure 
a La Molina si no hagués 
treballat.Hotel Solineu.
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‘‘Les meves filles 
són molt valentes’’ 

Una història d’amor va fer que l’Eulàlia 
Ordeig i Mata (Vic, 1948) deixés de ser 
professora de gimnàstica per dedicar-se 
en cos i ànima a l’hotel balneari Sant 
Vicenç. Es va enamorar d’Antoni Pal 
Canut, qui durant 52 anys va ser el seu 
marit. Gràcies a ell també va aprendre a 
estimar un ofici dur però gratificant. 

Des que jo era petita, amb la meva família ja veníem a 
Sant Vicenç a passar les vacances i aquí vaig conèixer 
el meu marit, qui, des de ben jove, ja s’ocupava del 
negoci familiar. L’any 1969 ens vam casar; jo tenia poc 
més de 20 anys i gairebé no vaig tenir temps d’exercir 
de professora, que ja em vaig trobar fent una feina que 
desconeixia del tot. 

Ell em va preguntar: «Et veus amb cor de fer això? 
Si no, ho traspassem o busquem alguna altra alter-
nativa...». Jo no m’ho vaig pensar i de seguida vaig 
respondre: «Sí, i tant!». No en tenia ni idea d’on em 
ficava... Crec que era la inconsciència de la joventut. 
Potser si hagués tingut 30 anys no ho hauria vist tan 
clar, però amb 21... Jo era ben optimista! (riu).

El que vaig fer de seguida va ser habilitar-ho tot per 
fer-lo una mica més acollidor: posar-hi més detalls, 
plantes, adquirir i restaurar algunes antiguitats... tam-
bé vaig començar a canviar una mica els menús, amb 
el que t’he comentat dels cursos. Quan vaig arribar era 
tot molt bàsic... Jo no en sabia, d’aquest món, però 

Mai m’hauria imaginat que treballaria en aquest sec-
tor, però, malgrat tot, no ho canviaria per res. He estat 
molt feliç dedicant-me a l’hostaleria. He treballat mol-
tíssim, però m’ha agradat molt aquest ofici. Suposo 
que també m’hi vaig abocar tant perquè veia la de-
dicació exclusiva del meu marit que només vivia pels 
Banys de Sant Vicenç. 

Doncs al principi feia de tot: les habitacions, organitza-
va el personal... M’hi vaig anar posant al dia de mica 
en mica. La meva sogra va morir molt jove i quan jo 
vaig arribar, el negoci el portaven el meu marit i el seu 
pare. Així que, amb ells, em vaig haver de fer càrrec de 
l’hotel, especialment, de la part de la cuina.

A mi ja m’agradava això de la cuina, a casa érem set 
germans i sovint li deia a la meva mare: «Avui m’en-
carrego jo de fer el dinar, no cal que em diguis ni facis 
res». A l’hotel, al principi, vaig començar aprenent dels 
cuiners i cuineres que hi treballaven, i més endavant, 
quan vaig haver-m’hi de posar del tot, vaig decidir for-
mar-me a Barcelona.

Com arriba una professora de 
gimnàstica de Vic a un hotel balneari 
històric del Pirineu de Lleida? 

Com a dona, què creu que va aportar a 
un negoci dirigit en aquells moments per 
dos homes?

Se’n penedeix?

Com recorda els seus inicis en aquest 
món nou per a vostè?

Ja en sabia, de cuinar?

I tant! Amb la Maria Rosa Sort de l’hotel Andria de la 
Seu d’Urgell i amb la Carme Puig de l’hostal Víctor 
d’Oliana. Durant dos o tres anys, i un cop per setmana, 
anàvem plegades a Barcelona per seguir uns cursos 
que impartia el cuiner Josep Bullich. Hi vam aprendre 
moltes coses que ens van servir per modernitzar la 
nostra cuina i oferir uns menús més variats i diferents, 
que no vol dir més bons, eh? Que el que cuinàvem ja 
ho era, de bo, però era una cuina més clàssica. 

I ho va fer ben acompanyada, oi? “
Mai m’hauria imaginat que 
treballaria en el sector 
turístic.

Eulàlia 
Ordeig 

Un que considero bàsic: preparar-se bé. La formació 
és molt necessària, també en el sector turístic. Has 
de tenir els coneixements adients i és clau el coneixe-
ment d’idiomes. En aquest sentit, totes tres han pogut 
marxar fora per estudiar-ne. Al principi, tots els nostres 
visitants eren bàsicament catalans, alguns d’altres zo-
nes de l’estat i, de tant en tant, algun francès. Si algun 
dia apareixia un anglès, ja semblava qui sap què! Però 
avui dia, sense idiomes...

Sempre m’han vist treballar, darrere dels fogons, fent 
llits, que no he parat mai... Elles tenien 12 anys i quan 
tenien vacances ja les fèiem parar i desparar taules, 
omplir la nevera, de més grans ja servien taules... Pot-
ser rabiaven una mica, però ara em diuen: «Que bé 
que ens ho vau fer fer, tot allò». Des de ben petites han 
mamat l’hotel i tot el que el negoci implica.

Veig que són molt valentes i em fa molta il·lusió veure 
que tenen iniciativa. En el cas de les dues que treballen 
en turisme, veig que la gran, per exemple, no té por de 
fer coses que potser nosaltres en la nostra època ens 
ho pensàvem tot més. I la petita ha salvat un mas que 
estava totalment arruïnat convertint-lo en un negoci viu 
i modern.

El meu marit i jo volíem, evidentment, que alguna de 
les filles es quedés aquí, però cada una d’elles havia 
de triar el seu camí. Quan eren jovenetes, totes se 
n’adonaven, de la feina que suposava l’hotel i no vo-
lien quedar-se. Però, al final, dues d’elles van decidir 
dedicar-s’hi. La gran, la Marta, va estudiar Turisme al 
CETT de Barcelona, és sommelier i ara està al cap-
davant de l’hotel –la setena generació, ja!–. La petita, 
l’Anna, va estudiar a l’escola Joviat de Manresa, va 
marxar, tota sola, a Tailàndia a aprendre tècniques de 
massatge per poder-les aplicar al balneari i ara té el 
seu propi negoci rural. La mitjana, la Laura, que al prin-
cipi també va ajudar, com les altres, a l’hotel, va decidir 
ser dissenyadora gràfica.

Quan em vaig casar i vaig començar a veure la feina 
que suposava el negoci, potser sí que en algun mo-

Ara les estades són molt diferents, la gent ve un, dos, 
tres dies, alguns només venen a dormir perquè bus-
quen fer activitats... tot i que repeteixen diverses vega-
des durant l’any. I es dona molta importància a la gas-
tronomia. Abans, amb un menú ja fèiem, ara has de 
canviar-lo sovint i anar oferint coses noves i variades.

Abans, com ja he comentat, només treballàvem els 
mesos d’estiu i les estades eren llargues, de mínim 15 
dies i fins a tres mesos, per setmanes no venia nin-
gú. I la gent venia a estiuejar, a prendre les aigües i 
estar tranquils, reposar, llegir, relaxar-se... Tothom es 
coneixia, acabaves agafant «carinyo» als clients amb 
qui compartíem molt de temps, sovint des de les 8 del 
matí i fins a les 12 de la nit.

Tot canvia i a cada època ha tocat una manera de 
fer, de treballar, afirma l’Eulàlia, i ella n’està 
orgullosa de com ha fet les coses a cada 
un dels molts moments viscuts.

Quin consell o consells els vau donar?

I què creu que elles han après de vostè?

I vostè, d’elles?

Té tres filles, dues d’elles treballen en 
el sector turístic. És el futur que hauria 
volgut per a elles?

El turístic és un sector que requereix, 
en molts casos, sacrifici, però també té 
coses positives...

Com ha vist l’evolució del turisme a la 
zona?

Glòria Prunés Galera

m’hi vaig haver de posar per força encara que no fos 
la meva feina i encara que no m’hagués agradat, que 
no va ser el cas.

ment em vaig arribar a agobiar una mica i fins i tot a les 
meves germanes els vaig dir: «Nenes, no us caseu mai 
amb cap hostaler, perquè és horrorós... molta feina!». 
Però, ara, si hagués d’animar una neta, ho faria perquè 
també té les seves compensacions.

Em quedo, per exemple, amb la satisfacció d’haver 
tirat endavant i consolidat, amb el meu marit, un ne-
goci d’uns 300 anys que encara ara continua moder-
nitzant-se i adaptant-se als nous temps. Aquesta casa 
havia quedat aturada en el temps; entre altres coses, 
havia passat una guerra durant la qual va funcionar 
com a hospital de sang... i nosaltres, cada any, a l’hi-
vern quan tancàvem, fèiem obres per mantenir i millo-
rar les instal·lacions.

Hotel Balneari Sant Vicenç, establiment 
centenari i emblemàtic dels Pirineus.
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‘‘Al Priorat les 
dones van ser les 
impulsores del 
turisme rural’’ 

Gemma Peyri Pellicer va obrir la prime-
ra casa rural de Tarragona, un aparta-
ment a Porrera, ara fa més de 30 anys. 
Més tard vindrien els allotjaments a Mas 
Ardèvol, finca propietat de la família des 
de meitat del segle xv, que és a la car-
retera entre Falset i Porrera. Després 
de tot aquest temps continua lluitant 
per transmetre els valors del turisme i 
que els visitants gaudeixin de la màxima 
qualitat i confort.  

Doncs va ser per casualitat. En un sopar uns amics 
ens van parlar que hi havia el tema del turisme rural per 
incrementar les rendes agràries. Ho vam estar mirant 
i calia ser preferentment pagès; nosaltres no ho érem 
i ens vam acollir a aquest «preferentment». Com que 
interessava molt obrir aquest tipus d’allotjament, vam 
poder fer-ho. Aquest primer allotjament rural encara 
funciona. L’any 2000, vam obrir el mas familiar.

Vam estar 4 o 5 anys sols. Però després, al Priorat, les 
dones van ser les impulsores del turisme rural. També 
de la primera associació de cases de pagès de la co-
marca que ara és Priorat Enoturisme i que la formen 
cellers, molins d’oli, hotels, cases rurals...

Sí i no. A la meva comarca, el turisme està en un mo-
ment de debat obert: no hi ha relleu generacional, hi 
ha invasió de pisos turístics, és comarca petita i cal 
controlar la capacitat de càrrega en el territori, no pot 

Efectivament, el vi ens va fer remuntar, però també la 
bona acollida del turisme rural, l’efecte PortAventura... 
Algú ens havia criticat posant en dubte la gent que vin-
dria a fer estades. És curiós, però persones que en el 
seu moment van ser molt crítiques, ara tenen els seus 
nets amb allotjaments turístics.

No, però sempre he funcionat per impulsos... En 
aquells moments a la comarca només hi havia un ho-
tel, que ara és centenari, l’hostal Sport de Falset. Hi 
havia cases particulars que feien menjar o allotjaven 
la (poca) gent que venia a treballar al Priorat. No n’era 
pas conscient, però tenia clar que volia que dins d’una 
casa la gent trobés el que a mi m’agradaria trobar 
quan anés a un lloc. La nostra casa rural va triomfar, 
perquè era molt trencadora, tot i que estava feta amb 
elements de construcció molt bàsics. Fins i tot va re-
bre un premi de la revista de decoració Casa Viva.

Sí que pensava que en un futur el turisme arrencaria 
al Priorat. Va ser en un moment en què hi havia un 
programa de televisió que es deia «España en la 
mochila». En un dels capítols es va dir que es passava 
pel Priorat, però que ningú s’hi quedava.

L’any 1988 va obrir una casa rural a 
Porrera. Com va anar això?

En aquest cas, les dones han estat les 
impulsores?

L’evolució del turisme rural portat per 
dones ha estat com esperava?

Quan canvia això? Amb l’enoturisme?

Era conscient que entrava a treballar en 
el sector turístic?

Creia que al Priorat hi funcionaria, el 
turisme? “En els pobles més 

interiors, la gent és més 
tancada i els homes són 
més masclistes.

Gemma
Peyri 

“

Les noves tecnologies 
suposen un repte que 
encara suma més feina.

“

Estic en una comarca una mica «estranya», amb po-
bles molt a prop de la serra del Montsant i d’altres 
que estem més tocant el Baix Camp. I es noten les 
diferències; en els pobles més interiors, la gent és més 
tancada i els homes són més masclistes. Jo no he 
patit aquestes diferències perquè la meva situació és 
una mica diferent. No rebia ordres de ningú i a casa la 
meva mare, tot i estar educada i haver crescut en un 
poble, va ser una dona molt treballadora, autodidacta, 
modista d’alta costura i, tot i no tenir l’oportunitat d’es-
tudiar per culpa de la guerra, va ser una persona molt 
culta. Tot això va fer que pugéssim de manera «dife-
rent». Sí que a vegades m’he trobat en situacions que 
m’he hagut d’enfrontar a algun home per comentaris 
masclistes, homòfobs...

No, crec que ara és molt pitjor. La societat ha canviat 
i desgraciadament estem en un punt que en moltes 
coses no ha canviat per a bé. Personalment, crec que 
als 70, 80, 90 era diferent d’ara. Jo crec que ara no és 
un bon moment per a les dones, especialment per a 
les dones joves.

Jo penso que sí. Això nostre va ser una opció de vida 
més que un negoci. Vaig a viure al camp i, com diu un 
amic, creem un petit negoci i ens autoocupem.

Lluitar per aconseguir salaris igualitaris i conciliació 
familiar. A més, vull destacar la capacitat de les do-
nes per fer mil coses, i ara, a més, cal afegir gestionar 
el telèfon mòbil, un ordinador, un portàtil... les noves 
tecnologies suposen un repte que encara suma més 
feina.

Sí, però això s’està perdent pel tancament d’establi-
ments per jubilacions, per la pandèmia, per l’aparició 
de pisos turístics on no hi ha ningú que els faci d’amfi-
trions i els doni la informació. Nosaltres tenim coneixe-
ment del territori i podem fer d’ambaixadors.

Hi ha de tot. Abans teníem molt arrelat el concepte 
que el client sempre té raó, se l’ha de cuidar... ara ha 
arribat un punt que s’ha de fer, evidentment, però ara 
ja li explico a la gent quan arriba que no som un hotel, 
que som un establiment rural, treballem la sostenibili-
tat, etc. En els darrers temps, s’ha explicat malament 
el turisme rural. Aquest no significa tenir tot el que tens 
a la ciutat, però al mig d’un poble o de la muntanya. I 
això ara cal explicar-ho bé, perquè rebem un perfil de 
gent molt exigent amb aquest tema. Quan els dius que 
apostes per la sostenibilitat i et responen que volen 
comoditat és que no han entès el concepte de turisme 
rural. 

Mireia Coma Mata  
i Carme Ayala Galindo

No és un bon moment per 
a les dones, especialment 
per a les dones joves.

Hi ha diferències de tracte en el món 
rural per qüestió de gènere?

La situació ara és millor?

Si mira enrere, pensa que la seva decisió 
va ser bona?

Com a dona, quina seria la seva 
reivindicació?

Teniu un paper d’ambaixadora del 
territori amb els seus hostes...

Les exigències dels que van al món rural 
són més relaxades?

ser que es perdin les nostres arrels... crec que els pi-
sos turístics (no tots, per això) no aporten el turisme 
que es vol i que va en la línia de l’enoturisme... El tu-
risme ha augmentat desmesuradament en la nostra 
comarca, especialment en algunes de les poblacions. 
Volem que la comarca es mantingui i ofereixi turisme 
de qualitat i, en aquest sentit, tot no val. Però sí, ma-
joritàriament, en el turisme rural, les impulsores són 
dones encara ara.

Gemma Peyri sempre ha estat 
una gran amant de la cuina.
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‘‘Vaig deixar 
el magisteri per 
l’hostaleria, no
me’n penedeixo’’ 

Lolita Quintana Badia (Vilaller, Alta Riba-
gorça, 1934) va estudiar magisteri, pro-
fessió que va exercir durant poc temps. 
Quan es va casar va marxar a viure a 
Les, a la Val d’Aran, on la seva família 
política ja tenia negoci d’hostaleria. Des 
dels anys seixanta, quan s’incorpora als 
negocis familiars, ha treballat en aquest 
sector; avui valora positivament la seva 
vida professional. 

Lolita  
Quintana 

Per a mi va ser molt positiu. Quan faig balanç de tot el 
que he viscut tots aquests anys, penso que he estat 
molt afortunada, he fet veritables amics entre la nostra 
clientela, amics pels quals sento una gran estima; això 
és el que em sembla més rellevant. Crec que aquesta 
relació es crea quan tu ofereixes un bon tracte als teus 
clients; també és important saber què és el que espe-
ra el client quan entra per la porta.

De fet, ens podríem remuntar molt més enllà dels anys 
seixanta. Quan regnava Alfons XIII, va venir de visita a 
la Val d’Aran i es va allotjar a Les, aquí hi havia l’única 
casa amb bany i banyera, però això queda molt lluny.

A Les i també a Bossòst estàvem acostumats a re-
bre turisme arribat des de França, llavors el Balneari 
de Saint Gaudens estava en un moment magnífic; el 
mateix passava amb Comenge i, en general, en tot el 
departament. Els francesos estaven acostumats al tu-
risme de qualitat. Nosaltres rebíem a alguns d’aquests 
visitants, vam donar-los un bon servei, i alguns d’ells 
encara venen avui. Aquesta pot ser la diferència amb 
altres pobles de l’Aran, nosaltres vam començar 
abans.

Quan va obrir Baqueira, l’any seixanta-quatre, a la vall 
només hi havia dos establiments hotelers: La Creu de 
Salardú i casa nostra. Nosaltres teníem ascensor i, per 
aquest motiu, els primers clients VIP que arribaven per 
esquiar ens els enviaven a nosaltres.

No podem deixar d’esmentar que Baqueira ha aportat 
molta riquesa a la vall, potser si no s’hagués obert 
l’estació, hi hauria pobles que ja no existirien.

Sí, i tant. En aquell temps encara estàvem més prò-
xims a França. Si us fixeu, l’arquitectura i l’estètica del 
poble és molt semblant als pobles francesos que són 
a tocar de la Val d’Aran, fins i tot trobareu cartells en 
francès. Un bon exemple del canvi del municipi el te-
nim en el comerç, als anys seixanta hi havia cinquan-
ta-dues botigues, avui el comerç s’ha transformat i el 
trobem en les grans superfícies, les botigues petites ja 
no tenen èxit. A Les fins i tot havíem tingut un casino.

El canvi de professió, el valora 
positivament?

Quines altres diferencies trobaríem a 
Les, respecte a altres municipis de la vall 
als anys seixanta?

Ha canviat molt Les des dels anys seixanta?

Quan vaig arribar a Les, 
als anys seixanta, hi havia 
molt comerç, fins i tot 
havíem arribat a tenir un 
casino.“ “

L’arribada de Baqueira va 
ser molt bona per a la vall.

Efectivament, el nostre client és sobretot francès, 
busca a casa nostra i a altres restaurants del poble 
una bona cuina espanyola, els agrada la gastronomia 
tradicional, la caça, els cargols i una bona paella.

El francès que ens visita és un client molt diferent de 
l’espanyol, és molt fidel. Quan jo vaig arribar a la vall ja 
omplien el nostre restaurant. 

Jo em sento molt satisfeta de la clientela que he fet i 
per a mi és un dels grans avantatges de la professió. Si 
tu observes el teu client i li dones allò que vol en cada 
moment, segur que et serà fidel.

Em vaig jubilar en fer els seixanta-cinc; ara jo baixo en 
tots els serveis, no treballo perquè no em deixen, però 
saludo els clients, ens abracem amb aquells que, més 
que clients són amics, això no puc deixar de fer-ho. 
M’agrada veure com el meu fill i la jove, que és una 
molt bona treballadora, han pres el relleu i s’estimen 
el negoci com jo; tot i això, jo no ho hagués deixat 
mai, però s’ha d’entendre que ja ets gran i que t’has 
de retirar.

Home, és bastant diferent de quan jo estava a primera 
fila. Avui veig complicat trobar treballadors, en un 
moment en el qual hi ha més joves formats, tant per 
la sala com per les cuines, resulta difícil fer un equip. 
També penso que la pujada dels preus fa més difícil 
mantenir la carta; els preus es mouen i el restaurador 
s’ha d’anar adaptant. A mi m’agradaven molt les 
taules familiars amb més de quatre persones, ara cada 
vegada es veuen menys.

Penso que aquesta professió és molt vocacional, 
t’ha d’agradar el tracte amb les persones i has de 
tenir també la capacitat de vendre, de recordar les 
preferències dels teus clients.

Considero que aquesta professió es podria resumir en 
tres paraules: qualitat, preu i acollida. Si compleixes 
amb aquests tres requisits, tens moltes possibilitats de 
tenir un negoci exitós.

Ara resulta difícil, especialment tenir un bon preu, però 
jo vaig tenir molta sort, eren altres temps, ara crec que 
tot s’ha complicat molt.

Carme Ayala Galindo

L’hostaleria a Les té unes 
característiques especials?

Quan decideix deixar el negoci en mans 
dels fills?

Quines dificultats troba que té 
l’hostaleria avui respecte a quan vostè 
treballava?

La Lolita no deixa de somriure mentre 
explica l’activitat que ha tingut durant la 
seva vida. Tot i ser molt conscient que ara 
toca retirar-se, quan ho verbalitza, apareix 
un xic de tristesa en el seu rostre.

Ella ha estat una dona emprenedora que 
li hauria agradat que el seu poble creixés, 
que el comerç fos com en altres temps, 
que els hotels haguessin portat més 
clients a Les, perquè considera que hi ha 
prou atractius com per atreure visitants. 

Durant el temps que hem estat conversant 
ha saludat a la majoria de clients, petons 
i abraçades, ha pujat i baixat les escales 
per mostrar-me les fotos emmarcades de 
les diferents èpoques i s’ha preocupat de 
com quedaven les fotografies que li feia.

Quines qualitats creu que ha de tenir una 
persona per treballar a l’hostaleria?

Hostal Talabart als inicis del turisme a Val d’Aran.
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‘‘Sense adonar-me 
em vaig convertir 
en una empresària 
turística’’ 

Lourdes Pardell Vidal (Llardecans, Se-
grià, 1944), filla única, va viure al seu po-
ble fins que es va casar, moment en el 
qual Montmeló es va convertir en el seu 
lloc de residència. Uns anys més tard va 
tornar al poble, on va crear un dels pri-
mers allotjaments rurals de la comarca.

En el temps que jo estudiava ens prepa-
raven per ser una bones mestresses de 
casa. Ens ensenyaven a cosir, a brodar i 
cuinar. Ara tot és molt diferent. 

Lourdes 
Pardell 

Sí, tot va començar per un bagul. Vaig comprar-lo 
i desar-lo a casa dels pares, que estava buida, una 
casa petita que la mare sempre m’havia dit que calia 
cuidar. Un dia vaig ensenyar el bagul a un amic arqui-
tecte perquè em digués què podia fer amb ell. Quan 
va veure la casa, em va comentar que allà es podria fer 
un allotjament rural.

En aquell moment, jo no en sabia res, sobre els allot-
jaments rurals, tampoc tenia idea de com començar 
aquest negoci, però hi vaig veure una oportunitat i no 
m’ho vaig pensar dues vegades. La casa dels pares 
podria tenir una segona vida. Vam visitar algunes ca-
ses que ja s’havien convertit en allotjaments rurals per 
aprendre com funcionaven i tot seguit vam començar 
les obres de Cal Petit del Cantoné.

Vaig fer targetes que durant molt temps vaig anar es-
campant per tot arreu: botigues, restaurants... Quan 
anava a Barcelona en deixava per allà on passava. Ens 
va ajudar molt l’associació Fem Poble, que s’encarre-
gava de promocionar el territori, i durant un temps va 
portar a Llardecans persones rellevants de diferents 
professions per fer xerrades. S’allotjaven a casa i van 
acabar sent uns bons promotors. Encara recordo 
quan va venir l’Oleguer, el jugador del Barça, va re-
volucionar tot el poble. També ens van visitar escrip-
tors com l’Albert Sánchez Piñol i el Màrius Serra, entre 
molts d’altres; crec que tots ells es van sentir molt bé 
a casa nostra. Teníem altres canals de promoció que 
arribaven a moltes persones. El Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida ens va incloure en un fulletó 
de cases rurals que s’entregava a les fires. I no podem 
oblidar-nos del boca-orella, va anar molt bé, els clients 
quedaven molt contents i ho deien als seus amics.  

Les obres van començar l’any 2000, de fet, les obres 
van anar molt ràpides. Per tal de poder accedir a la 
subvenció, calia respectar una data fixada per la re-
buda dels primers hostes. Vam començar a funcionar 
com a allotjament l’any 2001.

Personalment, trobo que la casa va quedar molt bo-
nica. Un cop fetes les obres, quan va venir l’inspector 
per donar-nos l’autorització, també ens ho va dir.

La casa dels pares es converteix en 
un dels primers allotjaments rurals 
del Segrià d’una manera ben curiosa, 
expliqui’ns-ho.

Un cop la casa ja està reformada, cal 
donar-la a conèixer, com ho fa?

Quin any s’inicien les obres i quan 
comença a funcionar com allotjament 
rural? Jo, a més de ser mestressa de casa, havia muntat 

jerseis i cosia per a una botiga de robes on més tard 
vaig ser dependenta. Tot això quan vivia a Montmeló. 
Però el que entenem per una vida professional, no, 
no l’havia tingut fins que vaig obrir la casa rural. En 
aquell moment no era molt conscient que m’estava 
convertint en una empresària turística. Més tard sí, 
vaig veure que aquella era la meva feina i em trobava 
valenta d’haver engegat tot allò i feliç de conèixer gent 
i ensenyar-los el poble.

La seva vida professional va canviar molt?

Quan vaig fer seixanta-cinc anys vaig decidir jubi-
lar-me; em va saber greu tancar. Em sentia satisfeta 
de la feina feta, la casa de la mare es conservava, jo 
havia passat uns anys bons...

Si faig balanç, l’experiència és molt bona. Aquells anys 
van ser positius. La meva vida va fer un gir, estava 
ocupada atenent els clients, posant la casa a punt per 
a quan vinguessin. També considero que va ser bo per 
al poble. Els hostes anaven a la piscina, compraven 
a les botigues... El temps que s’hi estaven convivien 
amb nosaltres.

En l’àmbit dels serveis no trobo a faltar res. Tenim 
metges, supermercats, escola, guarderia... En aquest 
sentit, res a dir. A mi m’agrada el meu poble, s’hi viu 
molt bé; no obstant, penso que els pobles es van bui-
dant, que els joves marxen i que caldria buscar recur-
sos perquè no es perdin ni les cases ni els camps. 
Si pensem en el turisme, potser se n’haurien de pro-
mocionar més els atractius. Llardecans té la farmàcia 
més antiga de Catalunya, conservada en el mateix lloc 
on va obrir les portes l’any 1846; en un parell d’anys, 
quan estigui restaurada, es podrà visitar. També hi ha 
l’església de Santa Maria, molt bonica, i la capella de 
Loreto, part d’un patrimoni poc conegut. Penso que 
donar a conèixer el territori és fonamental per mantenir 
la població als municipis petits.

Avui, que ja està jubilada, com contempla 
l’experiència?

La vida en un poble de poc més de 
quatre-cents habitants resulta fàcil per a 
una dona com vostè, que té inquietuds?

Penso que els teus clients s’han de trobar com a casa. 
Jo els feia una coca de benvinguda, una cassola de 
conill, si calia els mostrava l’església o les zones més 
boniques dels voltants. Per la meva manera de ser, 
això no era cap sacrifici, si les persones que et visiten 
marxen coneixent més el món rural, penso que molt 
probablement tornaran. Em sentia molt bé atenent els 
hostes en tot el que poguessin necessitar. Ara, no sé 
si aquesta és la millor manera de fer-ho.

Vaig fer-ne un i la veritat és que va resultar útil. Has de 
pensar que per a mi i per a molts altres propietaris, 
aquesta era una aventura que s’allunyava molt del 
que havíem fet fins llavors. A més, et trobaves amb 
altres persones que feien la mateixa feina i posaves 
en comú l’experiència. Després t’adones que el que 
millor funciona és ser proper i amable, i tenir la casa 
en bones condicions. Nosaltres encara tenim contacte 
amb alguns clients que venien sovint, clients que s’han 
convertit en amics.

Carme Ayala Galindo

Com pensa que ha de ser el turisme rural?

Quan va començar el turisme rural es 
van organitzar jornades de formació per 
preparar les persones que volien iniciar-
se en aquesta modalitat turística. En va 
fer algun?

Cal Petit del Cantoné, em 
va fer sentir valenta.

El que millor funciona  
és ser proper i amable 
amb els clients.

“

“

Llardecans. Cuina de Cal Petit del Cantoné.
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“
Marisol Turró Homedes (Barcelona, 
1955) ha dedicat gran part de la seva 
vida professional a l’hostaleria, desta-
cant entre la seva prolífica trajectòria, 
que va ser presidenta i sòcia fundadora 
de Sercotel Hotels.  

El 1975 va iniciar la seva carrera a Keytel, 
empresa del segment de les agències 
de viatges, on va ascendir fins a di- 
rectora de màrqueting. Va ser també 
directora comercial de NH Hotels.  

‘‘Jo mai he distingit 
entre homes i dones’’ 

Vaig començar l’any 1975; jo encara estava estudiant 
Turisme i al tercer curs em van donar l’oportunitat de 
treballar en una empresa que s’havia creat feia tres 
anys: Keytel. Quan vaig començar a treballar-hi jo era 
l’última de la fila, i feia el que em demanaven: arxivar, 
fer de secretària, contestar el telèfon... En això sí que 
crec que vaig ser pionera.  

La veritat és que no massa. Vinc d’una família nom-
brosa amb cinc germans i jo, de manera que estava 
bastant acostumada al món dels homes. Acceptava 
el temps en el qual vivia. En aquella època les dones 
acceptàvem un seguit de coses que ara mateix no es 
poden acceptar de cap manera. Això no treia que tin-
gués un pare obsessionat amb què tots els seus fills 
estudiessin. Tots érem molt obedients i vam estudiar. 
El meu germà gran, enginyer; l’altre, arquitecte; l’altre, 
metge; l’altre, empresari... «I tu, farmacèutica!», em 
van dir. I jo vaig començar Farmàcia perquè a mi 
em van dir que era una professió molt maca. T’ho 
assignaven quasi, perquè pensaven que com que 
eres una dona, doncs... I quan vaig començar Farmà-
cia vaig veure que no m’interessava i el primer any ja 
vaig dir a casa que no ho volia fer, però la seva obses-
sió era que jo havia d’estudiar. 

Al principi a casa van dir-me: «Què és això de Turis-
me?», i van explicar-li a la meva mare que era «allò 
que portava el Fraga Iribarne». Com que encara no 
érem escola oficial, venien de Madrid per les proves de 
la revàlida. Després, un cop a Keytel, treballava molt. 
Havies de demostrar molt, tenia uns caps estupends 
que em donaven molta responsabilitat, però hi dedi-
cava moltes hores i dies i per això em feien confiança. 

A molt curt termini vaig poder optar a llocs directius, 
perquè m’agradava molt la professió i de seguida em 
van donar oportunitats. Vaig ser la primera directora 
d’oficina de l’empresa de Barcelona durant 13 anys. 
També vaig ser pionera en tant que vam crear el pri-
mer programa d’esquí d’Espanya, anomenat Skitel. 
Programàvem viatges d’esquí per vendre a agències 
de viatges tant a Espanya com als Alps francesos, a 
Suïssa, a Àustria, etc. Allà vaig ser també directora de 
màrqueting, vam obrir oficines a París, a Londres... 
Durant aquests 13 anys vam passar de 300 a més de 
700 hotels. Va ser una època en què vaig aprendre 
moltíssim. Sí que hi treballàvem moltes dones, però el 
director general era un home, el conseller delegat era 
un home... El fet que jo fos dona i directiva era una 
cosa bastant estranya. És a dir, quan a mi em convi-
daven a segons quina reunió del sector, em trobava 

El fet que jo fos dona i 
directiva era una cosa 
bastant estranya.

Ha estat més de 50 anys en l’hostaleria. 
Com van ser els seus inicis? 

Això ha implicat que s’hagi hagut de 
comportar de manera diferent o que hagi 
hagut de modificar el seu caràcter en 
alguna ocasió?

I malgrat els dubtes, va acabar estudiant 
Turisme.

Però ben aviat va començar a treballar 
en posicions rellevants dins l’empresa.

Marisol  
Turró Arribat el moment, hi havia la possibilitat de ser direc-

tora general d’aquella empresa, jo era directora de 
màrqueting i em van dir que posarien un home de di-
rector general en lloc d’oferir-me el lloc a mi. Em vaig 
quedar una mica sorpresa perquè en aquell moment, 
a part de mi, hi havia poca gent que sabés fer la fei-
na. I em van respondre: «Directora de màrqueting és 
superimportant» i jo vaig dir: «Sí, i jo soc tonta, des de 
quan un director de màrqueting és més important que 
un director general». Ho vaig acceptar i vaig dir: «Bé, 
ho accepto, però si d’aquí dos anys veig que l’em-
presa no evoluciona de la manera que a mi m’agrada-
ria, marxaré». I vaig marxar. Jo mai, ni en els 18 anys que vaig treballar per compte 

d’altri ni aquests 26 anys treballant per compte propi, 
no he distingit entre homes i dones. Vam crear Ser-
cotel el 1994 i vam buscar una cap de reserves, una 
cap de comercial... A l’empresa hem tingut de tot: di-
rectors i directores, jo era la presidenta i ho vaig conti-
nuar sent fins al 2020. Teníem tant homes com dones 
treballant conjuntament. El primer client que vam tenir 
va ser la família Núñez dels Hotels Núñez de Barcelo-
na. Aquest grup ens va fer confiança, concretament el 
José María Núñez, sempre li estarem agraïts per ser el 
primer client que va confiar en nosaltres. Després tam-
bé va entrar l’Hotel Barcelona Plaza del senyor Reina, 
el Majestic... El primer any que vam treballar vam tenir 
uns 20 hotels i al cap de dos, tres o quatre anys vam 
arribar als 60-70. Vam funcionar com a comercialitza-
dora hotelera durant 10 anys i el 2005 va entrar com a 
soci el Grupo Corporativo Landon amb una ampliació 
de capital, perquè ens volíem dedicar a l’explotació i a 
la gestió. Això ens va donar molta confiança per poder 
captar, llogar o gestionar hotels. 

Vaig tenir la sort que coneixia molt l’Antonio Catalán 
en els inicis de NH Hoteles. En aquell moment ell tenia 
13 hotels i em va dir que necessitava una direcció co-
mercial. Llavors vaig apostar pel càrrec i me n’hi vaig 
anar, i vaig ser la primera directora comercial d’NH. Va 
ser una època meravellosa perquè l’Antonio Catalán 
va fer un acord amb Cofir, amb una gran ampliació 
de capital, i va passar de 13 a 60 hotels en menys de 
5 anys. Va ser una bogeria, però va ser divertidíssim 
professionalment.

Vaig adonar-me que existia un buit al nostre sector en 
aquell moment. Sercotel vol dir «Servicios comerciales 
para hoteles independientes o pequeñas cadenas». 
Havent treballat a Keytel i a NH vaig veure que ni a 
Espanya ni a Europa existia cap empresa de comerci-
alització. Sí que hi havia representants hotelers o cen-
trals de reserves, però no una mera comercialització 
de visitar agències i empreses, captar clients per em-
preses independents que no poguessin comptar amb 
una gran infraestructura comercial. Vaig tenir aquesta 
idea i automàticament vaig buscar socis per tirar-la 
endavant: el Javier Garro i el Benjamín Sanz. Els vaig 
convèncer per incorporar-se a un projecte del qual en 
desconeixíem l’èxit que podia tenir. 

Teníem un lema que era «Las personas lo primero», 
perquè per a nosaltres el més important era, d’una 
banda, els clients, però també els treballadors i col-
laboradors. Vam crear una empresa molt maca que 
segueix funcionant i, després de fer 65 anys i arran 
també de la pandèmia, el juliol del 2020 vam vendre la 
nostra part de la companyia al Grupo Corporativo Lan-
don després de més de 25 anys. Al llarg del temps, 
vam arribar a tenir 150 hotels entre afiliats, explotats 
i gestionats i unes 600 persones depenent de Serco-
tel. Per això, amb l’arribada de la pandèmia, veient 
que 600 famílies depenien de l’empresa, vam prendre 
aquesta decisió, que va ser molt dura. No pensava 
jubilar-me, encara que tingués ja l’edat de fer-ho, però 
aquesta situació em va fer decidir que el millor era dei-
xar-ho en molt bones mans, com és el Grupo Landon, 
que donaran continuïtat a l’empresa. 

Elisabet Malagarriga Servat  
i Carme Ayala Galindo

Hi havia la possibilitat de 
ser directora general, jo era 
directora de màrqueting i 
em van dir que posarien un 
home de director general en 
lloc d’oferir-me el lloc a mi.

Hores que li van permetre ascendir dins 
l’empresa, oi?

Suposem que el fet d’haver estat exclosa 
d’una posició de direcció general en 
el passat la va fer emprendre el seu 
projecte personal més sensibilitzada 
amb la perspectiva de gènere. És així?

Quina va ser la seva següent experiència 
professional?

Parlem de quan va decidir fundar 
Sercotel Hotels.

I de sobte, el 2020 va arribar la 
pandèmia. Com va encarar la situació?

“

Marisol Turró en una trobada professional 
a Fitur, al 1985.

asseguda en una taula on hi havia 25 homes i jo era 
l’única dona.
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‘‘Mateixa feina, 
mateix salari” 

Montserrat Ballart Macabich (Barcelo-
na, 1950). La seva vida laboral ha estat 
lligada a la informació turística, una fei-
na on, assegura, «trobar una dona era 
l’habitual». Ballart va començar a l’Ofi-
cina de Turisme de la Gran Via de Bar-
celona i des de l’octubre de 1990 i fins 
que es va jubilar, l’any 2012, va estar al 
capdavant de la primera Oficina d’Infor-
mació Turística que es va obrir a l’aero-
port de Barcelona. 

Montserrat 
Ballart 

Per vocació. Des de molt jove m’han agradat els idio-
mes, el tracte amb la gent... i vaig pensar que el meu 
perfil encaixava molt bé en els estudis de Turisme i 
no vaig dubtar. Vaig fer les pràctiques a l’oficina de 
turisme de Gran Via que en aquell moment era del 
Ministerio i un cop acabades em van oferir quedar-m’hi 
a treballar.

Al principi, atenia un turisme local que demanava, per 
exemple, quins museus podia visitar i amb les idees 
més o menys clares del que volia fer. Això va anar can-
viant i va començar a venir turisme de fora de Catalu-
nya i, una mica més tard, el turisme estranger. Els Jocs 
Olímpics del 92 van suposar un abans i un després. 
De cop i volta, vam començar a atendre gent que 
arribava per primer cop a Catalunya, procedent d’ar-
reu del món, les consultes dels quals eren molt dife-
rents de les que havíem rebut fins aquell moment. Pel 
que fa a la manera d’informar-se, ara moltes de les 
necessitats dels turistes estan cobertes per internet, 
però el nostre paper continua sent necessari perquè hi 
ha coses difícils de suplir: incidències, canvis d’última 
hora, informacions desactualitzades...

Em vaig presentar a les oposicions al cos d’intèrprets i 
informadors turístics que es feien a Madrid i, l’any 90, 
vaig ocupar la vacant de cap de l’oficina de turisme de 
l’aeroport del Prat.

Les guies de transport, d’allotjaments, de monu-
ments, de ciutats, geogràfiques, en suport de paper 
i sempre en l’àmbit de Barcelona, Catalunya i Espa-
nya. L’actualització de les dades no era automàtica, no 
existia internet, així que una de les nostres tasques era 
confirmar-les telefònicament i, fins i tot, si calia, també 
presencialment.

Crec que la dona té una mica més de paciència que 
l’home, en aquest sentit. En aquells moments, atenies 
turistes molt agraïts i correctes, però també venia gent 
molt empipada i calia saber-los portar... Penso que 
podria anar per aquí.

Tota una vida dedicada a atendre els 
nostres turistes... Per què va triar aquest 
sector?

Quin perfil de turista atenia l’any 1968 a 
Barcelona? Creu que han canviat molt les 
necessitats dels turistes pel que fa a la 
informació?I com «aterra» a l’aeroport?

En els seus inicis, quines eren les eines 
que teníeu per informar els visitants?

Per què creu que en aquest sector la 
presència femenina és tan important? 

A diferència d’altres sectors, les dones no han tingut 
dificultats per accedir a treballar com a informadores 
turístiques.

“
També, i tant! Al principi era més vocacional, ens agra-
dava explicar allò que teníem, els ets i els uts de to-
tes les coses, tant d’un hotel com d’un restaurant. A 
vegades hi havia gent que volia anar a la muntanya i, 
després de parlar-hi, acabava anant a la Costa Brava o 
a la inversa. A mesura que han anat passant els anys, 
el perfil és més de vendre i no tant d’explicar. De fet, 
les oficines s’han convertit no només en un espai infor-
matiu, sinó també en una botiga...

S’han incorporat homes, sí, però no massa...

En primer lloc, haver pogut i sabut ajudar els turis-
tes en les seves consultes, però també haver tingut 
l’oportunitat d’ajudar en la formació pràctica de les no-
ves generacions d’informadors i informadores. Aques-
ta feina, a més, m’ha ofert la possibilitat de col·laborar 
amb professionals turístics d’arreu de l’Estat i, en el 
moment en què es van transferir les competències tu-
rístiques a la Generalitat de Catalunya, poder aportar 
el coneixement i l’experiència acumulats d’anys de 
treball en orientació turística als primers responsables 
turístics de la nostra destinació.

És clar que sí. És una feina en què són molt impor-
tants la proximitat humana i l’empatia per modular les 
respostes segons les necessitats i la situació de ca-
dascuna de les persones que atens. El nostre paper 
continuarà sent necessari, sempre cal informació per-
sonalitzada sobre el terreny.

Efectivament, les necessitats i les 
tendències dels turistes han evolucionat 
des dels anys 70 i fins ara, pandèmia 
inclosa. Ha canviat també el perfil de 
l’informador?

Hi trobem més homes, per això? 

Què la fa sentir més satisfeta de tots els 
anys de feina?

Veu un futur llarg en aquesta professió?

T’explicaré una anècdota. Era a principis dels 70 i el 
meu cap em va dir: «Montserrat, per què vas vestida 
com un home? Les dones han de dur faldilla». Jo me’l 
vaig mirar, vaig respondre amb un «doncs, molt bé» i 
vaig continuar anant amb els meus pantalons. Jo ves-
tia indistintament amb faldilles i pantalons, però a partir 
d’aquell dia vaig portar encara més pantalons.

Moltíssimes! Un dia va venir un senyor que em de-
manava amb quina companyia havia de viatjar la seva 
tieta. Li vaig dir: «Això se m’escapa, perquè és infor-
mació de l’aeroport, però, a veure si el puc ajudar, la 
seva tieta on és?». I, assenyalant la motxilla, em diu: 
«Aquí». Hi portava les cendres... Ens vam quedar de 
pedra, però el vam adreçar allà on havia de fer els trà-
mits i al cap d’una setmana va venir a donar-nos les 
gràcies perquè havia pogut repatriar la seva tieta. He 
tingut turistes de tota mena, però que estiguessin a 
l’altre món... no n’havia tingut mai!

Sí, principalment cal aconseguir que per la mateixa 
feina es rebi el mateix salari.

Hem patit altres discri-
minacions laborals: sous 
inferiors, comportaments 
sexistes, dificultats per 
conciliar la vida familiar...

En algun moment la seva condició feme-
nina va condicionar la vida professional?

En una oficina de turisme, siguis dona 
o home, segur que pots explicar mil 
anècdotes, ens n’explica alguna per 
tancar aquesta entrevista?

De totes les reivindicacions possibles 
pel que fa a les desigualtats laborals per 
motiu de gènere, en destacaria alguna de 
manera especial? 

Estiu, 1990. 
Oficina de turisme Gran Via.

“
Glòria Prunés Galera i Carme Ayala Galindo
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‘‘Em va faltar temps 
per estar amb les 
meves filles’’ 

La història de Casa Nuri no s’explica 
sense Núria González Puell (La Cava, 
Baix Ebre, 1957) i la seva mare, Núria 
Puell Franch. Dues dones que van iniciar 
i consolidar el llegat familiar que actu-
alment compta amb 11 creuers que fan 
excursions pel delta de l’Ebre, els res-
taurants Casa Nuri i Lo Mas de Nuri, una 
botiga agroturística, una guingueta al 
costat de la platja i un negoci de lloguer 
de bicicletes. 

Núria 
González 

Els meus pares es van casar i se’n van anar a viure 
a l’illa de Buda, on el meu pare feia de guarda jurat. 
La meva mare va començar a fer menjars per als co-
mandaments superiors i també preparava dinars per 
als qui treballaven als arrossars. Va ser una de les 
primeres dones que es va treure el carnet de moto. 
Es va comprar una Bultaco i portava en un remolc el 
pa i tots els productes que necessitava del poble més 
proper. El 1973 em va dir: «Nuri, i si aquí muntem un 
“xiringuito”?». Així que amb el meu marit vam muntar 
un «xiringuito» que no tenia aigua ni llum. Jo anava a 
l’Ampolla cada dia a buscar gel.

Quan per fi vam obrir el restaurant, el 1978, de seguida 
vam començar a tenir gent. Quan portàvem 6 mesos 
oberts, que encara ho devíem tot, va obrir el restaurant 
d’aquí al costat, que ara també el portem nosaltres, 
El Pas de Buda. En aquell moment vaig pensar, ara 
sí que ens arruïnem. Vam posar fins i tot el cotxe a la 
venda per poder-ho pagar tot. Al principi, tot i viure al 
poble, teníem tanta por que ens ho robessin tot que el 
meu marit i jo dormíem en un altell al restaurant. I per 
sort vam anar creixent, vam continuar tenint clients, 
vam comprar més barques, ens vam fer l’altre restau-
rant, Lo Mas de Nuri, i aquí estem, treballant.

La meva mare sempre va ser molt emprenedora i llui-
tadora. El meu marit també tenia ganes d’emprendre i 
vam estar mirant l’opció de comprar la terra que hi ha-
via just davant del «xiringuito», que eren tot arrossars 
en aquells temps. Li vam demanar diners al meu pare, 
però ell ens va dir que no, que ens arruïnaríem tots. 
Per sort, un cunyat del meu home que tenia diners 
ens en va deixar per poder comprar el terreny i dema-
nar un préstec. Així vam construir la primera nau de 
Casa Nuri. Al principi vam passar gana, la meva filla 
tenia 9 mesos i tant el meu marit com el meu germà 
van deixar de treballar per fer les obres. Me’n recordo 
que anàvem a la carnisseria i només compràvem dos 
trossets de carn per la meva filla. Nosaltres menjàvem 
col, fesols, arròs... El que teníem del camp. Per sort, 
ens va ajudar molta gent. Recordo que un home del 

Com van començar a treballar en el 
negoci de la restauració? 

I com van ser els primers anys de Casa 
Nuri?

I com van passar de tenir un «xiringuito» 
a obrir un restaurant?

Em deien: «Però tu estàs boja, Nuri? Què faràs allà? 
Paelles? Però si això ho fa la gent a casa seva». I ara tots 
els restaurants fan paelles i arrossos. La gent estava 

Van tenir molta visió i valentia en els 
orígens, però no sé si tothom ho veia una 
oportunitat com vostès.

“
La meva mare sempre va 
ser molt emprenedora i 
lluitadora.

poble, el Martí, que venia copes, plats i de tot, ens va 
dir: «Veniu a casa i agafeu el que necessiteu i ja m’ho 
pagareu quan pugueu». 

Jo afortunadament no, però la meva mare, quan va 
muntar el «xiringuito», sí. Estava en zona marítima 
terrestre i quan compres una finca aquí, saps que uns 
metres són de Ports i Costes. El propietari que tenia 
el terreny del costat li deia que estava dins del seu 
terreny. Ella li deia que tenia els permisos de Ports, 
però ell el que volia era que li pagués un tant i ella va 
dir que no. Llavors va anar a parlar amb el comandant 
de Marina de l’Ampolla per explicar-li el que estava 
passant i va anar personalment a parlar amb el 
propietari del terreny per recalcar-li que la meva mare 
no li havia de pagar res.

Sens dubte, el personal. Abans la gent volia treballar 
a l’hostaleria, ara no. A banda de les dificultats de la 
pandèmia, durant aquests mesos de tancament el 
personal s’ha buscat altres feines on potser no cobren 
el mateix, però saben que tenen lliures el dissabte i el 
diumenge. Reconec que la nostra faena és sacrificada 
i si ets propietari, no pots comptar hores. És el més 
complicat actualment, fa més difícil poder emprendre 
projectes nous, la falta de personal professionalitzat.

Això és una empresa familiar, hi treballen tant el meu 
marit, com les meves filles, com el meu germà que 
és soci de les barques. Això ho va començar la meva 
mare i jo ho vaig continuar, però mai ho podria haver 
fet una persona sola, aquesta empresa l’hem pujat 
entre tots.

El que més m’agrada és quan la gent acaba de menjar 
i passen per recepció i et diuen: «Que bé que he 
menjat». És una gran satisfacció.

El diumenge passat van venir uns clients. Un d’ells 
parlava amb una cambrera i li vaig preguntar si havia 
passat res, i em va dir que s’havia disculpat per si el 
seu amic no havia tingut un comportament correcte. 
Avui en dia la joventut té molt clar que les dones 
mereixen el mateix respecte que els homes. Per sort, 
no m’hi he trobat gaires vegades, potser un parell de 
cops, però he frenat ràpid el comentari amb un «crec 
que vostè s’ha equivocat de lloc».Sí. Aquest estiu tenim previst obrir una musclera. A 

part de portar gent amb la barca fins allà com fèiem 
fins ara, hem adaptat la nostra musclera per fer 
degustació de musclos i d’ostres.

Tinc dues xiquetes, però sempre m’hauria agradat tenir 
tres fills. La primera, la Sara, la vaig poder criar. Amb la 
segona, que em va agafar al mig de molta faena, vaig 
haver de comptar amb una cangur. Li anava a portar el 
dinar i deia «mama tu, papa tu» i, és clar, jo li havia de 
respondre que no em podia quedar. Amb això sempre 
em quedarà una espina clavada. De menudes vaig fer 
el que vaig poder, però em va faltar temps per estar 
amb les meves filles perquè la restauració et pren 
moltes hores. Quan va arribar el moment de tenir el 
tercer vaig decidir que no en volia tenir més, perquè 

Elisabet Malagarriga Servat

Va tenir algun problema vostè o la seva 
mare en tots aquests anys pel fet de ser 
dones?

Amb tots aquests anys, què creu que ha 
canviat més del negoci al llarg del temps?

Què li agradaria destacar de la seva 
trajectòria?

Què és el que més l’apassiona del sector?

I s’ha trobat amb alguna situació de 
discriminació o ha patit alguna falta de 
respecte per ser dona?

Segueix amb idees per emprendre, doncs?

Com va portar la conciliació familiar 
treballant en l’hostaleria?

“
Aquesta empresa l’hem 
pujat entre tots.

1980. Casa Nuri.

ho vaig passar molt malament. De gran he tingut la 
sort que les tinc al meu costat i la veritat és que estem 
més unides ara que portem el negoci familiar juntes 
que quan eren petites, perquè, encara que en tingués 
moltes ganes, els dissabtes i els diumenges no podia 
estar amb elles. Quan vam obrir no fèiem cap dia de 
festa. Les meves filles quan es van ficar a treballar aquí 
ja em van dir que volien un dia lliure.

acostumada a anar als restaurants a menjar llagostins, 
peix... Han passat molts cuiners pel restaurant i una 
cosa que sempre hem mantingut igual és servir la 
paella com la feia la meva mare. Això i l’anguila amb 
suc des que vam obrir que no s’ha canviat. Nosaltres 
no veníem de l’hostaleria, vam decidir fer els plats 
típics que sabíem cuinar: fideus amb sípia, ranxo, un 
plat d’estofat, col, arròs i fesols, xapadillo...
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“La meva professió 
és fantàstica, la 
tornaria a triar” 

Per l’època era una mica avançada, jugava a futbol, 
potser era una mica tossuda, quan prenia una deci-
sió gairebé sempre la duia a terme. En aquells temps 
les nenes no es revelaven gaire, per això jo era una 
mica diferent d’altres nenes de la meva edat. A casa, 
la mare era la que imposava la disciplina i el meu pare 
feia d’intermediari. A l’escola, era brillant en les assig-
natures que m’interessaven. Avui, quan miro enrere, 
penso que he estat molt afortunada, la meva professió 
ha omplert la meva vida de satisfaccions.

Com era l’Osanna que vivia a Mantova?

“El meu marit en parlava sempre, em deia que era una 
ciutat molt bonica,  insistia tant que vaig arribar a pen-
sar que era un exagerat. Finalment, vam viatjar a Gi-
rona i vaig pensar que s’havia quedat curt. La ciutat 
té un patrimoni excepcional. Realment, és una ciutat 
molt bonica.

Quan ja vivíem a Girona —ens hi vam quedar a viure 
cap als anys seixanta del segle passat—, vaig desco-
brir que els gironins i els visitants no valoraven el gran 
patrimoni de la ciutat; és clar que llavors eren altres 
temps i la ciutat no estava com ara, era trista, encara 
no s’havia fet la rehabilitació de la part vella i el patri-
moni no lluïa. Avui Girona és una gran ciutat. Té un 
gran interès pels visitants. De vegades ja passa, no 
valorem prou el que tenim a prop.

Em semblava molt interessant tenir informació del país 
on estava, però al mateix temps ho veia difícil. Era l’any 
86 o 87, jo vaig ser una estudiant gran. De fet, vaig 
prendre la decisió gràcies al meu fill i a una amiga, ells 
insistien que aquella feina era per a mi. A mi em sem-
blava que tenia algunes dificultats; sense anar més 
lluny, l’idioma, m’agradava molt el català, però encara 
no el dominava. Vaig fer cursos i vaig començar a es-
tudiar per aquella prova. Durant el dia feia les feines 
de la casa i m’ocupava dels nens i a partir de mitjanit 
em posava a estudiar. No van ser fàcils aquells temps. 
Finalment, va arribar el dia de l’examen: unes 300 pre-
guntes tipus test. Afortunadament, va anar molt bé i 
vaig aconseguir el carnet que m’acredita com a guia 
turística territorial de Catalunya. Tinc el carnet número 
471, un honor per a mi.

Tenir el carnet de guia 
turístic territorial de 
Catalunya és un honor 
per a mi.

Arriba a Girona amb el seu marit després 
haver viscut a altres ciutats. 
Per què Girona?

Se n’assabenta que la Generalitat de 
Catalunya fa convocatòries per profes-
sionalitzar els guies. Les persones que 
vulguin obtenir al carnet de guia turístic 
territorial de Catalunya han de passar un 
examen. Comença a contemplar la possi-
bilitat de presentar-s’hi?

Osanna  
Neri 
Mentre treballava en altres sectors, 
l’Osanna Neri Fioratto (Milà, 1940) va 
descobrir que la professió de guia turís-
tica era per a ella. Li interessava la re-
cerca, creia que era una bona comuni-
cadora i li agradava parlar, tres qualitats 
imprescindibles per ser guia. 

Va saber que la Generalitat de Catalu-
nyafeia una convocatòria per obtenir 
el carnet de guia turístic territorial, una 
acreditació que rebien els qui passaven 
els exàmens, era el reconeixement de la 
seva formació per exercir la professió.

L’Osanna té el carnet número 471. 

“
Vaig començar a contactar amb agències de viatges 
receptives, també anava al punt de benvinguda, on 
els visitants demanaven els guies, així vaig anar fent 
els primers temps. Més tard, després d’estudiar-ho 
molt, vaig crear productes turístics per mostrar la ciu-
tat. Les primeres visites nocturnes a Girona les vaig 
dissenyar jo. Van tenir molt d’èxit i, tot i que l’orga-
nització era més complexa, me’n sento molt orgullo-
sa. En el preu de la visita nocturna anava inclòs un 
aperitiu i en algunes de les visites, un concert en un 
lloc emblemàtic de la ciutat en acabar el recorregut. 
Aquest producte em donava molta feina, però el gau-
dia molt, era una nova manera de descobrir Girona. 
La veritat és que he tingut molta sort, sempre que he 
presentat un projecte a les autoritats de la ciutat els 
ha semblat interessant.

Sí, aquest és un problema greu, s’han dit autèntiques 
barbaritats i no només a Girona, a tot arreu. Els guies 
ens hem preparat per facilitar una informació històri-
ca i real. Tenim els coneixements necessaris per no 
decebre al visitant, tot i això, no podem saber-ho tot, 
per tant, no ens ha d’importar reconèixer-ho. Si no te-
nim la resposta al moment, la podem facilitar un cop 
acabada la visita, com en qualsevol altra professió és 
important el rigor a l’hora de treballar. S’ha de ser molt 
curós a la feina i pensar que, si tu ets una bona guia, 
això et portarà més clients, doncs uns visitants ho di-
uen als altres.

Per poder millorar facilitava als meus clients una en-
questa per tal que valoressin el servei, així sabíem si 
fallàvem en algun punt de la visita.

Crec que cadascú s’ha de mostrar com és, no cal ac-
tuar. El que veritablement és important és estar ben 
preparat, ser un bon professional. Respecte als dife-
rents perfils, és cert que et pots trobar amb persones 
que no els interessa la visita, que estan cansades, que 
no volien venir... cal analitzar la situació i, segons el 
moment i la persona, actuar.

No, les dones són majoria absoluta, deuen estar en 
un 75 % de dones guies per un 25 % d’homes, si hi 
arriben. Hi ha segments en el turisme que sempre han 
estat territori femení i aquest n’és un.

Pel que fa a les possibles dificultats per dur a terme 
la meva feina, he de dir que jo no he tingut mai cap 
situació desagradable en aquest sentit.

És una professió fantàstica, per a mi tot són virtuts. 
Estàs permanentment ampliant els teus coneixe-
ments, et dona la possibilitat de fer recerca, també 
valoro positivament la comunicació amb aquelles per-
sones a les quals els expliques una part de la història 
de la ciutat. Considero molt important dir sempre la 
veritat, si no saps la resposta a alguna pregunta, pots 
dir que no ho saps, demanes el telèfon a l’interessat 
i li truques per donar-li la informació a posteriori. S’ha 
de ser molt seriós amb la feina.

Deixa’m que insisteixi de nou en la sort que tenim els 
guies de Girona, el patrimoni és tan rellevant i és tot 
tan proper que podem sorprendre el visitant fàcilment.

Ara, dit això, m’agradaria fer un apunt sobre les neces-
sitats que tenen els guies professionals: penso que és 
important que les autoritats ajudin els guies, col·laborin 
amb ells, ja sigui organitzant cursos de formació, 
oferint llibres per ampliar coneixements... Aquesta és 
una professió en què la formació no s’acaba mai. I 
ja que estem en l’apartat de les reivindicacions, en-
cara que jo ja no faci de guia, volia dir que no resulta 
gens pràctic que els autobusos aparquin tan lluny del 
centre.

Carme Ayala Galindo

L’intrusisme és un problema 
greu, s’han dit barbaritats.

Ja té el carnet de guia turístic a les mans, 
com comença a treballar?

Els guies turístics heu lluitat sempre 
contra l’intrusisme...

Els guies us trobeu diferents perfils de 
visitants en un mateix grup, com s’ha de 
mostrar una bona guia davant les perso-
nes que formen el grup?

Existeix la paritat en la professió de guia, 
ha tingut algun problema per desenvolu-
par la seva feina pel fet de ser dona?

Com definiria la seva professió?

Osanna Neri exercint la seva professió  
de guia turística a Girona.
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‘‘En aquest sector 
has d’estar sempre 
al peu del canó’’ 

Pepita  
Serena 

Amb el Salvador, que aleshores encara no era el meu 
marit, anàvem a treballar als hotels de la Costa Brava 
durant les temporades d’estiu, d’abril a setembre. Ell 
estava a la cuina i jo, a la sala, i així ha estat sempre. 
Durant aquelles estades vaig tenir el primer contacte 
amb turistes, atès que a la Terra Alta encara no n’hi 
havia, també vaig aprendre les meves primeres parau-
les en anglès, ingredients de la cuina catalana, i vaig 
poder veure com funcionava la sala d’un restaurant. 

Quins van ser els seus inicis al món del 
turisme?

I quan decideixen posar en pràctica a 
Horta de Sant Joan tot el que han après?

Sincerament, ens vam tirar al mar sense saber nadar, 
però no teníem res més, així que ho vam veure com 
una oportunitat i vam treballar molt i molt per mante-
nir-nos a «flote». Tampoc ens vam precipitar i vam anar 
ampliant quan realment podíem i el negoci ho requeria. 
Al principi les celebracions de més de 100 persones, 
que eren les que cabien al menjador, les fèiem a la sala 
del cine del poble, era complicat traginar-ho tot, però 
mai ens van faltar les ganes de treballar, sense això 
no fas res. 

Va ser complicat, perquè la dedicació al negoci familiar 
era plena els 365 dies de l’any, no tancàvem mai, així 
que l’esforç encara havia de ser més gran. Reconec, 
però, que les dones sempre hem tingut més capacitat 
de sacrifici per tirar endavant les coses: la família, el 
negoci, la casa... Com a dona has d’estar sempre al 
peu del canó; al final, ens en sortim de tot.

Imagino que els inicis no van ser fàcils... 

I quan van arribar les filles, com va 
portar la conciliació familiar?

El poble es va quedar sense fonda i com que nosaltres 
teníem l’experiència dels estius, l’Ajuntament ens van 
proposar que n’obríssim una, i així Horta no es que-
dava sense cap lloc on poder menjar. Encara no es-
tàvem ni casats, però el projecte ens il·lusionava, així 
que vam decidir tirar endavant. Vam convertir la planta 
baixa de la que havia de ser casa nostra en la fonda, 
amb una cuina i un menjador; ens vam casar i gairebé 
20 dies després ja obríem el restaurant Miralles, el 18 
de març de 1976. Encara recordo amb una gran il·lu-
sió el primer client, i únic d’aquell dia, que va menjar un 
plat de macarrons i carn a la brasa.

“

Les dones sempre hem 
tingut més capacitat de 
sacrifici.

La Pepita Serena Cortiella (Horta de 
Sant Joan, 1952) ha dedicat la seva vida 
a donar servei i a fer de la restauració i 
l’hostaleria la seva opció de vida, primer 
amb el seu marit i després també amb 
les seves dues filles, que són les que ac-
tualment porten la gestió de l’hotel i el 
restaurant Miralles. 

La intensitat del sector, i més després 
de gairebé 50 anys sense treva, fa que 
no sigui fàcil desvincular-s’hi del tot, per 
això continua ajudant en tot el que pot. 
Comença amb els esmorzars de bon matí, 
després a la sala amb el servei de dinar 
i acaba al vespre amb els sopars. Afirma 
que en un establiment com aquest, sem-
pre hi ha «faena» i si es vol oferir un servei 
de qualitat no es pot parar mai.  

En un establiment com el 
nostre, sempre hi ha feina 
i si es vol oferir un servei 
de qualitat no es pot parar 
mai.

S’ha tornat cada vegada més exigent, és veritat que 
gasta més, però també exigeix més. Per exemple, 
abans amb un menú d’un primer, un segon i postres 
tothom estava content; ara no n’hi ha prou, cal una 
carta, i no poc extensa, per tenir força opcions per 
escollir. 

No, la veritat és que sóc una persona que s’adapta 
a tot i mai he tingut cap problema en fer i desfer se-
gons em convenia. És cert que al ser la propietària en 
aquest sentit ho vaig tenir més fàcil.

Oferir un bon servei i una molt bona qualitat a través 
d’un tracte familiar i proper. Això sempre ha estat la 
nostra prioritat, ho teníem clar llavors i ho tenen clar 
avui dia les nostres filles.

Sí, cada vegada són més els que arriben a l’hotel i 
al restaurant i ens diuen que vénen de fer un tast o a 
visitar un celler de la zona. Aquests vénen motivats pel 
vi i la gastronomia del territori i aprecien la qualitat del 
producte local que els oferim a casa nostra.

Veig que és un sector que requereix molt sacrifici i mol-
ta dedicació i això a vegades fa que costi trobar per-
sonal que vulgui treballar-hi. Crec que és un problema 
ara i serà un problema més endavant, i més als llocs 
rurals on hi ha menys gent. És important que la gent 
vegi tot el que aporta el turisme al territori, nosaltres 
hem donat a conèixer Horta de Sant Joan quan no 
es coneixia; gràcies a la bona feina, la gent parlava, 
recomanava i els clients tornaven i en venien de nous. 
Penso que és un sector on no es valora prou tot el que 
s’arriba a treballar, ja es dona per fet que és sacrificat 
i que va amb la feina.

La diferència més gran la veig amb la tecnologia i la 
facilitat de comunicació que tenim avui dia. Això ha fa-
cilitat molt la feina dins del sector de l’hostaleria, abans 
si no hi havia un producte, no l’utilitzàvem i ens havíem 
d’adaptar al que hi havia; avui dia, està tot molt més 
a l’abast i tens moltes més facilitats. Nosaltres havíem 
d’anar a comprar la verdura un dia a la setmana a Tor-
tosa; ara t’ho porten a casa i com això, moltes tasques 
diàries que ens han ajudat a fer el dia a dia més fàcil.

El resultat, la satisfacció dels clients que tornen, quan 
et recomanen... gràcies a això continues millorant i do-
nant-ho tot cada dia.

Sí! La veritat és que ho soc, en aquesta feina cal ser-
ne, perquè a vegades les situacions no són fàcils i la 
serenitat t’ajuda a veure les coses amb perspectiva i 
buscar solucions. 

Dèlia Perpiñà Giné

Com ha canviat el turista al llarg de tots 
aquests anys? 

Com a dona creu que ha tingut algun 
impediment a l’hora de fer la seva feina?

Quin ha estat el secret de l’èxit del seu 
establiment?

El boom que estan tenint l’enoturisme i el 
vi de la Terra Alta està generant una altra 
classe de turisme, aquí a la comarca? 

Com veu el futur del sector turístic?

En què creu que ha canviat més la 
situació laboral que va viure vostè quan 
va començar a la que s’han trobat les 
seves filles?

Què és el que més valora de la seva feina?

Li diuen Serena de cognom i la veritat 
és que se n‘ha de ser en un sector com 
aquest, oi?

Pepita Serena, tota una vida dedicada a l’hostaleria.

“
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U n incendi al negoci familiar l’any 2007 em va fer prendre la decisió de tornar a casa, al Priorat, 
i aixecar de nou el que havia estat per a mi l’exemple màxim de dedicació i entrega cap a una 
forma de vida dedicada al servei.

 
El primer any i mig en què vam aixecar l’hotel i el restaurant va ser duríssim; en plena crisi socioeconòmica 
mundial, els bancs tancats i nosaltres refent un hotel, ple d’història, que calia fer-lo, quasi, de nou. 

Quan vaig prendre la decisió, més amb el cor que amb el cap, vaig adonar-me que hi ha decisions a la vida 
que te la canvien per complet, així com la visió del turisme i tot el lligat a aquest sector va passar a ser el 
batec del meu dia a dia. 

Per la meva forma intrínseca de ser, i per la meva educació, sempre havia tingut més ales que arrels. Ara, 
en canvi, estic arrelant més que mai i alhora segueixo desplegant les ales perquè el turisme és món i el 
món és i dona vida.
  
He de reconèixer que el turístic és un sector dur i més en empreses familiars en què tothom ho fa tot i 
sempre estàs treballant. És també dur perquè l’ésser humà no té límit pel que fa a demanda i complir ex-
pectatives, certament, és molt complicat tot i l’esforç constant per fer les coses bé. Però és un sector amb 
moltes bondats, en què la satisfacció i la gratitud del client que veu el que tu li ofereixes, t’omple moltíssim 
i t’anima a continuar treballant per fer-ho encara millor. 
  
Vaig entrar en el sector de forma inesperada, però aquella situació em va obrir les portes a un món del qual 
n’estic plenament enamorada. I ho vaig veure quan més enllà de l’hostaleria vaig endinsar-me en l’estra-
tègia de la destinació. 
  
Quan vaig aterrar al Priorat, hi havia unes maneres de fer molt concretes i jo vaig arribar amb moltes ganes 
de treballar amb equip. Vaig entendre que no podia vendre casa si no podia vendre la destinació i no podria 
omplir l’hotel i el restaurant si no sabia explicar on era. I així va ser com el turisme em va atrapar i ja no me 
n’he pogut allunyar. 
  
El paper de la dona en aquest sector crec que és i ha estat molt important perquè és qui ha mantingut en 
peu els establiments, qui ha obert i tancat la persiana cada dia. 

Recordo el dia a dia de les dones de la família i era intensíssim: s’aixecaven, criaven, dormien, servien al 
sistema familiar i també, com no, als hostes, sempre pensant amb la feina que exercien amb un nivell de 
pulcritud i perfecció absolutes. Encara em ve al cap com eixugaven les copes enlaire mentre les observa-
ven a contrallum. Amb una voluntat de servei quasi inexplicable, al cap i a la fi, els seus turistes eren hostes 
a casa i així els volien fer sentir, com a convidats. 

Com a dones, en un sector com el nostre, tenim aquesta cosa intrínseca de cuidar, acollir... Si no hagués 
estat per les dones de moltes famílies d’empresaris, avui dia no estaríem on som ni ens podríem explicar 
com ho fem com a país. 
  
Per a mi el turisme és vida i és vida per a tots els racons del país, de nord a sud, de mar i de muntanya, 
arreu de Catalunya, on hi ha zones en què el turisme representa el 33% o fins i tot 70% del PIB.

Per tant, és una obligació moral i de país defensar-lo, governar-lo, liderar-lo i estimar-lo. Tenim els recursos 
per poder mostrar al món com som, que fem una bona gestió i donem un gran servei al nostre ecosistema 
turístic. 
  
Treballem perquè Catalunya continuï sent un país turístic de referència que doni oportunitats a qui s’hi vul-
gui dedicar. El turisme català forma part de la solució i mai no ha de ser vist com el problema. La resposta 
del sector als desafiaments socials, ambientals i econòmics contemporanis només serà possible amb 
l’atracció de talent, capital i idees que facin del turisme un dels sectors clau del nostre país. 

Perquè, al cap i a la fi, què no és turisme?

Marta Domènech i Tomàs
Directora general de Turisme
Generalitat de Catalunya

Reflexió 
final 
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