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Turisme com a solució espacial

• El	desplaçament	en	l’espai	és	una	de	les	solucions	
que	té	el	capital	durant	les	crisis	per	poder	
reproduir-se.	El	capital	busca	com	moure’s	per	
poder-se	fixar	i	reproduir-se	de	forma	ampliada.	
David	Harvey ho	anomena	solucions	espai-
temporals.	

• Turisme	com	a	oportunitat	de	creació	d’espais	on	
el	capital	pugui	ser	fixa’t:	motor	d’urbanització.	

• Perifèries	de	plaer:	Louis	Turner	& John	Ash,	The
golden horders,	1975.	



Preguntes que m’interessen

• Com	es	transformen	aquests	territoris	per	la	presència	
hegemònica	del	capital	turístic?

• Quines	implicacions	sòcio-ambientals	tenen	aquestes	
transformacions?	

• Existeixen	regularitats	que	ens	permeten	identificar	
característiques	compartides	en	aquests	processos?

• Què	li	passa	a	la	gent,	majoritàriament	treballadora,	
en	aquests	nous	espais?



Turisme al Sud Global

• Des	dels	anys	80	el	turisme	ha	estat	una	estratègia	clau	a	molts	països	del	Sud,	amb	
suport	d’organismes	internacionals,	per	generar	ocupació,	dinamitzar	l’economia	i	
atraure	inversions	i	divises	(amb	les	que	fer	front	al	deute	extern).	

• Sobretot	ha	estat	un	gran	agent	de	transformació	urbana	i		urbanització	de	les	costes.	

Cancún,	Mèxic	
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Ciutats colonials: gentrificació turística

• Les	ciutats	colonials	s’han	convertit	en	espais	per	a	la	inversió	
i	el	desenvolupament	turístic.

• Àrees	pacificades	en	contextos	hostils.	
• Col·laboració	de	la	cooperació	amb	programes	de	patrimoni.	
• El	turisme	ha	facilitat	processos	de	gentrificació.	

Granada,	Nicaragua	 Santo	Domingo,	República	Dominicana	

Oaxaca	
Puebla
San	Cristóbal	de	las	Casas
Querétaro
Centro	Histórico de	ST
Ciudad	Antigua
Suchitoto
Granada
Cartagena	de	Indias



Urbanització de les costes: l’espai turístic

• Fenomen	de	dimensions	territorials	molt	important.	
• Suposa	la	transformació	d’espais	rurals,	lligats	a	la	pesca	i	l’agricultura,	la	

reproducció	socials	per	a	grans	hisendes,	o	àrees	marginals	en	espais	turístics,	
funcionals	als	processos	de	reproducció	del	capital.	

• La	creació	de	l’espai	turístic	té	unes	implicacions	sòcio-ambientals	molt	profundes.			

Tola,	Nicaragua	



Turisme a Centreamèrica, dins un canvi estructural

El	PIB	del	turisme	a	Centreamèrica
està	entre	un	5%	i un	6%.	

De	l’agroexportació tradicional
(cotó,	plàtans,	sucre,	cafè	i	carn),	
s’ha	passat	a	un	model	d’inserció	
més	complex,	on	predominen	les	
remeses,	productes	agrícoles	
tradicionals	i	no	tradicionals	(pinya,	
meló,	taronja),	la	maquila i	el	
turisme.	

El	treball	en	condicions	precàries,
dins	i	fora	de	la	regió,	
i	l’explotació	de	recursos	naturals	
són	la	base	la	integració	de	Centreamèrica
a	l’economia	internacional.	



Implicacions sòcio-ambientals en la construcció de l’espai turístic

1. Processos	de	despossessió
2. Transformació	poblacional
3. Subordinació	laboral



Urbanització de les costes: processos de despossessió

• Recursos	en	competència	entre	activitats	tradicionals	i	per	a	la	vida	de	les	comunitats	
rurals	i	les	necessitats	de	les	noves	activitats	turístiques:

• Factor	1:	Terra

Fuente:	A.	Bonilla	&	M.	Mordt,	2010.		

Evolución	del	precio	de	la	manzana	de	tierra	en	Tola,	NicaraguaGuanacaste,	Costa	Rica

A	través	de	la	pressió	del	mercat:	



Urbanització de les costes: processos de despossessió

Però	també	amb	l’ús	de	la	violència	física.
Exemple:	Poble	garífuna a	Hondures.	

Proper	informe	de	Giorgio Trucchi a	Alba	Sud.	



Urbanització de les costes: processos de despossessió

• Factor	2:	Ecosistemes	costaners.	
Ex.	Manglars.	



Urbanització de les costes: processos de despossessió

• Factor	3:	Aigua
accés,	salinització,	qualitat,	despesa	pública
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Sardinal,	Costa	Rica,	març	2017.	



Urbanització de les costes: processos de despossessió
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Guanacaste,	Costa	Rica



Urbanització de les costes: transformació poblacional

• Dos	moviments:	expulsió	&	atracció
• Expulsió	de	població	rural	per	dinàmiques	de	despossessió.	
• Atracció	de	nous	treballadors	(alta	i	baixa	posició)
• Atracció	de	nous	residents	i	visitants	flotants.		

Laguna	de	Apoyo,	Nicaragua



Urbanització de les costes: transformació poblacional

• Pressió	per	a	una	reorganització	del	territori	favorable	al	capital	turístic

Costa	de	Pájaros,	Guanacaste,	Costa	Rica



Urbanització de les costes: transformació poblacional

• Nova	urbanització	articulada	al	voltant	d’estructures	d’allotjament	(hotels	i	
residències),	infraestructures	de	transport	i	de	serveis	(centres	comercials,	
àrees	comercials)	i	assentaments	de	“reproducció”	més	o	menys	informal	i	
amb	distàncies	variables.	

Guanacaste,	Costa	Rica.	©	La	Nación 2008



Urbanització de les costes: transformació poblacional

• Transformació	centres	històrics	pels	serveis	turístics	i	desplaçament	de	població	cap	
a	l’exterior	afectada	per	l’increment	de	preus	i	soroll.	

San	Juan	del	Sur,	Nicaragua.	 Sunday Funday,	San	Juan	del	Sur,	Nicaragua.	



Urbanització de les costes: subordinació laboral

• Treball	mal	remunerat	i	poques	possibilitats	de	promoció	professional.	
• Increment	del	treball	informal.	



Urbanització de les costes: subordinació laboral

Playa	Matapalo,	Guanacaste,	Costa	Rica.	

• Tensions	per	l’ús	de	l’espai	púbic	per	al	treball	informal.	



Urbanització de les costes: subordinació laboral

• Repressió	anti-sindical:	Informe	Rel-UITA	(2008	i	2011)

Protestes	Hotel	Decamerón	i	Las	Veraneras,	Los	Cóbanos,	El	Salvador.	



Ernest Cañada
Coordinador d’Alba Sud 

www.albasud.org
ernest@albasud.org

Fotografía	de	ACTUAR	(Costa	Rica).	


