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PRESENTACIÓ

Ernest Cañada i Ivan Murray1 

Al març de 2020, amb la declaració de l’estat d’alarma a Espanya, i el consegüent 
confinament domiciliari de milions de persones, adquirim clara consciència de la 
gravetat de la situació provocada per la COVID-19. La generalització al voltant del 
món d’aquesta mena de mesures de restricció del nostre comportament quotidià per 
motius sanitaris ens va confirmar que l’amenaça era global i que, finalment, ens 
enfrontàvem a una pandèmia de la manera que ens havia avisat Mike Davis (2020) 
que, lluny de ser casual, estava estretament associada a l’evolució històrica del capi-
talisme. Inevitablement advertim que la naturalesa de la crisi, i de les accions preses 
per a frenar l’expansió del coronavirus, reproduïen el que ha fet la humanitat davant 
aquesta mena d’amenaces: tractar d’aïllar-se per a protegir-se. Això es va traduir en 
un fre en sec de la mobilitat i en la reducció al màxim de les interaccions humanes 
que van posar en qüestió el model de desenvolupament turístic dominant. A més, en 
els mesos anteriors havien ocorregut dos episodis que, per la seva proximitat en el 
temps, i vist des d’Espanya, ens alertaven que aquest desenvolupament turístic podia 
col·lapsar i portar-nos a una situació de desastre. Al setembre de 2019 l’anunci de la 
fallida de l’històric turoperador Thomas Cook posava en risc la continuïtat de l’arri-
bada massiva de turistes que, per les economies altament dependents del turisme, 
podia resultar catastròfic. D’altra banda, al gener de 2020 el temporal Gloria va tenir 
fortes afectacions en les costes del mediterrani espanyol, però a més de la destruc-
ció d’infraestructures i de desdibuixar la línia de costa, ens va impactar també amb 
força la imatge dels supermercats de Mallorca desproveïts d’aliments, que no podien 
ser traslladats de la Península ni subministrats localment per l’abandonament de la 
producció agrícola en detriment del turisme i la construcció. Aquests tres elements 
concentrats en poc temps –fallida empresarial, agudització dels efectes de fenòmens 

1 Ernest Cañada és coordinador d’Alba Sud i Ivan Murray és professor de Geografia a la Universitat de les Illes 
Baleares i col·laborador d’Alba Sud. Text traduït al català per Carla Izcara Conde.
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naturals a causa del canvi climàtic i la crisi sanitària– ens van posar cara el mirall de 
l’extrema vulnerabilitat de la nostra elevada dependència en el turisme.

Precisament, i de manera premonitòria, Joan Moranta, científic titular del Centre 
Oceanogràfic de Balears, ens va enviar un article que publiquem immediatament 
l’11 de març en el qual alertava d’aquesta conjunció de factors que podien esdevenir 
en una crisi de majors proporcions i en el qual advertia de la vulnerabilitat que ge-
nerava en moltes societats la dinàmica de turistificació global que havíem viscut de 
forma accelerada durant l’última dècada. A més, per l’experiència d’anteriors crisis 
sabíem bé que, en un context d’alta desigualtat com la nostra, la crisi afectaria fona-
mentalment a els sectors més desfavorits i que, clarament, tindria un marcat biaix de 
classe, de gènere i de raça. El risc d’una major precarització de las vides de milions 
de persones en societats turistificades va activar les nostres alarmes. Davant de l’an-
goixa de l’aïllament decidim fer un pas endavant. 

Declarat l’estat d’alarma, des d’Alba Sud, com a centre independent de recerca 
especialitzat en turisme des de perspectives crítiques, analitzem com havíem de re-
accionar davant aquesta situació. La pràctica paralització de l’activitat turística feia 
evident que no podíem seguir amb els nostres plans d’investigació i publicacions, a 
més sentíem la responsabilitat d’intervenir políticament davant el que estava passant. 
Preníem consciència de la necessitat d’aportar anàlisi i punt de vista davant la gra-
vetat del moment i, sobretot, del que se’ns venia damunt. Pensem que era necessària 
la construcció d’una visió col·lectiva, construïda entre Espanya i Amèrica Llatina, 
on es troba el nostre equip, que identifiqués els riscos i ens ajudés a pensar com in-
cidir políticament davant la gravetat del moment. Va ser llavors quan vam decidir, a 
part de posposar el nostre pla de publicacions, posar-nos a treballar des de diferents 
prismes per a ajudar a descodificar els canvis que acceleradament anaven succeint 
al voltant del turisme. Això va coincidir amb el procés de consolidació d’un grup 
de joves en l’equip d’Alba Sud que amb una extraordinària maduresa van adquirir 
consciència del paper que volíem assumir. A més, vam fer una crida a diferents 
investigadors i investigadores amb els quals ja teníem relació perquè se sumessin a 
aquest esforç col·lectiu per a pensar el moment present. Per aquesta raó vam posar 
sobre la taula tres grans preguntes pel que fa a les dinàmiques turístiques i la seva 
relació amb la pandèmia: Com havíem arribat fins a aquesta situació? Què era el que 
en realitat estava passant? Què fèiem ara? La resposta va ser immediata i generosa. 
Van ser moltes les persones que van voler sortir de les zones de confort que donen 

Presentació
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les certeses passades i aventurar-se a pensar políticament la crisi més greu que ha 
viscut el turisme des de l’inici d’expansió contemporània que comença després de la 
fi de la Segona Guerra Mundial. No va ser en absolut un exercici de futurologia ni 
de “bonisme” naïf, que emfatitza les oportunitats de transformació com a mer desig 
sense tenir en compte les estructures i dinàmiques del capitalisme, sinó la presa de 
consciència de la gravetat del moment que vivíem i la voluntat de contribuir a una 
anàlisi col·lectiva que connectés amb les preocupacions de les classes subalternes i 
d’un planeta que perdem per moments. 

Aquest llibre, que publiquem quan es complirà un any des que el 9 de març de 
2020 la COVID-19 fos declarada pandèmia per l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), reprodueix l’esforç de l’equip d’Alba Sud, ampliat i reforçat amb investiga-
dors i investigadores de renom que van voler sumar-se a aquesta iniciativa. Ho hem 
organitzat en quatre parts. En la primera, “En perspectiva”, Ivan Murray, professor 
de geografia a la Universitat de les Illes Balears i col·laborador d’Alba Sud, i Ernest 
Cañada, coordinador d’Alba Sud, com a impulsors d’aquest procés i editors del ma-
teix llibre, analitzem en un text no publicat prèviament què ha significat aquest any 
de pandèmia per al turisme, amb la relativa distància que ens permet poder escriure 
ja des del moment present i posar en perspectiva els fets que han anat transcorrent al 
llarg de l’any. En aquest text repassem com la crisi financera global de 2008 va donar 
lloc, en una de les sortides del capitalisme, a una acceleració del procés de turistifi-
cació planetària; la manera en què la pandèmia de la COVID-19 ha provocat una in-
terrupció d’aquest model d’acumulació i reproducció del capital; les transformacions 
que han experimentat les estructures empresarials turístiques, amb especial atenció 
a línies aèries i allotjament; els seus efectes en el treball i, finalment, les disputes 
entorn de les orientacions de les polítiques públiques amb les quals es planteja fer 
front a la crisi del turisme.

En les parts següents del llibre reproduïm pràcticament sense modificacions els 
diferents articles que vam anar publicant en la nostra Web al llarg dels últims mesos. 
Per aquest motiu expressament deixem també els vincles en hipertext habituals en 
els nostres articles per a ser llegits en pantalla. Cadascun d’ells inclou la referència 
a la data en el qual va ser publicat. En la segona part del llibre, “Com hem arribat 
fins aquí?”, agrupem sis articles que tractaven d’explicar els diferents processos que 
ens han provocat l’actual situació de vulnerabilitat associada al turisme i que ens 
aportessin perspectiva històrica per entendre la situació present. A més de l’article 

Presentació
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anteriorment esmentat de Joan Moranta, escrit des de Mallorca, s’inclouen altres 
textos que exploren les diferents arestes d’una perspectiva històrica. Antonio Aledo, 
Guadalupe Ortiz, Pablo Aznar-Crespo, José Javier Mañas, Iker Jimeno i Emilio Cli-
ment-Gil, docents i investigadors del Departament de Sociologia de la Universitat 
d’Alacant, analitzen la vulnerabilitat dels territoris que s’han desenvolupat a partir 
del turisme residencial, com la Costa Blanca a Espanya. Alberto Acosta, economista 
equatorià, exministre d’Energia i Mines, expresident de l’Assemblea Constituent i 
excandidat a la presidència, posa en qüestió el paper que ha tingut el turisme en les 
lògiques extractives del capitalisme. Ángela Teberga, professora de la Universitat 
Federal de Tocantins al Brasil, coordinadora del Grup de Recerca Labor Movens i 
col·laboradora d’Alba Sud, explica com ja se sabia que el sector de creuers tenia uns 
elevadíssims riscos sanitaris, que es van confirmar amb l’actual pandèmia, i el poc 
o res que es va fer per a evitar-los. Érica Schenkel, docent de la Universitat Nacional 
del Sud (UNS) a Badia Blanca, l’Argentina, investigadora del Consell Nacional d’In-
vestigacions Científiques i Tècniques (CONICET) de l’Argentina i col·laboradora 
d’Alba Sud, dissecciona les polítiques públiques llatinoamericanes de turisme per 
posar en evidència com van construir un model altament dependent del mercat in-
ternacional i de difícil accés per àmplies majories dels seus mateixos països, que en 
definitiva han aguditzat la situació de crisi actual. Finalment, Ivan Murray i Ernest 
Cañada, en un article escrit entre Mallorca i Barcelona respectivament, responien a 
les crítiques i burles de tints racistes que es van fer des del Nord d’Europa a inicis de 
la pandèmia per explicar, a partir d’unes certes particularitats culturals, la incidència 
més gran de contagis per COVID-19 en països com Espanya o Itàlia, amb una anàli-
si des de l’economia política per posar en clar les causes estructurals que haurien 
limitat la nostra capacitat de resposta, més enllà dels problemes de gestió política, 
que també n’hi ha hagut. 

La tercera part del llibre, “Què està passant?”, formada per dotze textos, cons-
titueix el gruix del nostre esforç. Aquí recopilem els articles que vam anar escrivint 
per a prendre el pols dels canvis que anaven succeint. Rafael Borràs, exsindicalista 
mallorquí, analista en l’àmbit sociolaboral i col·laborador d’Alba Sud, va anar actua-
litzant en diferents moments a la nostra Web l’anàlisi de les afectacions en el treball 
turístic respecte la crisi a Espanya. El text que ara publiquem és una última versió 
inèdita d’aquestes preocupacions. Angela Teberga, en un nou text dins de la sèrie 
d’articles que va publicar durant aquests mesos sobre els estralls de la pandèmia en 

Presentació
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els creuers, dóna compte de la gestió desastrosa, irresponsable i cobejosa que aques-
tes companyies van tenir amb els seus tripulants en els primers mesos de crisis, i 
que van deixar a milers de persones desemparades sense poder tornar a casa seva. 
Agustín Cocola-Gant, investigador del Centre d’Estudis Geogràfics de la Universitat 
de Lisboa, indaga sobre el comportament de les plataformes de gestió d’habitatges 
per a ús turístic i per quina raó, malgrat la disminució del turisme, el pas d’aquests 
allotjaments al mercat residencial està sent tan reduït. Ismael Irigoy, investigador 
postdoctoral en el Departament de Geografia de la Universitat de Santiago de Com-
postel·la i en el Departament de Geografia Econòmica i Social de la Universitat de 
Uppsala, analitza el creixent protagonisme del capital financer en l’àmbit de l’allo-
tjament hoteler. Per part seva, José Mansilla, membre de l’Observatori d’Antropo-
logia de Conflicte Urbà (OACU) a Barcelona, apunta els possibles canvis que es 
comencen a albirar a les ciutats que, per la reducció del turisme, s’estarien veient 
fortament afectades. Joaquín Valdivielso, professor de filosofia moral i política a 
la Universitat de les Illes Balears, i Jaume Adroveratisfacerla, agricultor ecològic i 
membre del col·lectiu Terraferida, des de Mallorca posen l’accent en la pèrdua de 
qualitat democràtica associada als processos de turistificació, els quals s’han agudit-
zat amb l’actual crisi, en la què el capital turístic ha redoblat les seves pressions per 
fer polítiques públiques a la seva mida. A continuació, dos textos donen evidències 
i expliquen com l’actual crisi té una major incidència entre les dones que treballen 
en el turisme, la qual cosa té a veure amb les desigualtats estructurals per raons de 
gènere prèviament existents. D’una banda, Núria Abellan, Carla Izcara i Marta Sal-
vador, col·laboradores d’Alba Sud des de Barcelona, van exposar aquestes diferents 
manifestacions de desigualtat. I per una altra, Gema Martínez-Gayo, col·laboradora 
d’Alba Sud des de Ponferrada, aprofundeix en particular en les dinàmiques labo-
rals del sector hoteler. A continuació, uns altres quatre textos centren l’atenció en 
diferents llocs d’Amèrica Llatina, on la pandèmia ha afectat encara sota condicions 
de major desigualtat social. Cristina Oehmichen, investigadora de l’Institut d’In-
vestigacions Antropològiques (IIA) de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic 
(UNAM), i Consepción Escalona Hernández, investigadora de la Universitat del Ca-
rib (UNICARIBE), radiografien la situació dels treballadors dels hotels a Cancún, 
Mèxic, i posen en evidència com els baixos salaris i la poca capacitat d’estalvi que 
aquests permetien, limitaven enormement les capacitats de les famílies treballado-
res de mantenir l’aïllament i els obligava a buscar ingressos, amb la qual cosa s’ex-

Presentació
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posaven també a majors riscos sanitaris. Bianca Paes G. dos Santos, col·laboradora 
de Labor Movens al Brasil, revela la situació dels guies de turisme, que van quedar 
pràcticament desemparats davant la caiguda del turisme, per la mateixa naturalesa 
de la forma en què presten serveis als qui els contracten, i explica també alguns dels 
seus esforços per organitzar-se i cridar l’atenció sobre la seva situació. Arturo Silva 
Lucas, col·laborador d’Alba Sud a Costa Rica, examina les afectacions de la pandè-
mia en un país que va fer del turisme una aposta estratègica, i les diferents pressions 
del sector empresarial per a obtenir tractes de favor en aquesta conjuntura. Finalitza 
aquesta part del llibre amb un article d’Angélica Duarte, col·laboradora de des de 
Mèxic, en el qual revisa les característiques del model turístic hegemònic a Amèrica 
Central, les polítiques que l’han sostingut, la seva crisi actual i les demandes de po-
lítiques de reactivació articulades entre governs i sector privat.

La quarta i última part del llibre, “I ara què fem?”, recull les múltiples apor-
tacions que es van fer proposant vies per a una transformació del turisme. Daniel 
Hiernaux-Nicolás, professor de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Autònoma de Querétaro, Mèxic, alerta de la impossibilitat de continuar 
amb l’actual model de desenvolupament turístic i la necessitat d’un canvi de rumb 
que permeti una transformació des dels seus fonaments. Per part seva, Cati Torres, 
professora d’economia de la Universitat de les Illes Balears, qüestiona la viabilitat 
ecològica de l’actual model turístic i, per tant, veu en la seva crisi actual una opor-
tunitat per a tractar d’incidir en la seva transformació. Raoul Valerio Bianchi, pro-
fessor de la Universitat de East London a Anglaterra, en una defensa de l’economia 
política de tradició marxista, alerta de la necessitat de conèixer millor l’estructura i 
funcionament del capital vinculat al turisme en el context de les actuals dinàmiques 
capitalistes com a base sobre les quals sostenir propostes de transformació. Robert 
Fletcher, docent del Departament de Ciències Socials en la Universitat de Wagenin-
gen, Països Baixos, Macià Blázquez, professor de geografia en la Universitat de les 
Illes Balears, Asunción Blanco, professora de geografia en la Universitat Autònoma 
de Barcelona, i el mateix Ivan Murray, en un text escrit entre Amsterdam, Mallorca 
i Barcelona, fan una aposta pel decreixement com a paradigma des del qual pensar la 
necessitat d’un canvi urgent de societats altament turistificades. En aquesta mateixa 
direcció, Margalida Ramis, portaveu del grup ecologista mallorquí GOB, defensa 
la necessitat d’una transició soci-ecològica que permeti a llocs fortament depen-
dents del turisme reduir la seva vulnerabilitat i ampliar opcions d’activitat. També en 
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l’àmbit de les propostes, des de l’Argentina, Rodrigo Fernández Miranda i Verónica 
Dziencielsky , docents investigadors del Centre d’Estudis de l’Economia Social de 
la Universitat Nacional del Tres de Febrero, i col·laborador d’Alba Sud el primer, 
plantegen la construcció d’alternatives com un camp en disputa, en el qual l’Econo-
mia Social i Solidària podria tenir un paper clau que cal articular i enfortir. Tanca el 
llibre una carta oberta de la plataforma internacional d’ONG Transforming Tourism 
Iniciative, de la qual Alba Sud és integrant des de la seva fundació a Berlín l’any 
2017, datada del passat 27 de setembre de 2019, Dia Internacional del Turisme, i di-
rigida a Zurab Pololikashvili, secretari general de l’Organització Mundial del Turis-
me (OMT). En ella es posaven en qüestió els supòsits d’una reactivació del turisme 
“costi el que costi” i es defensava la necessitat d’una transformació en un sentit més 
equitatiu, sostenible i inclusiu, així com la necessitat de tenir en compte altres veus 
en el disseny d’orientacions de política pública. La carta no va rebre major conside-
ració, però aquí la volem recuperar, igual que en el seu moment la vam publicar a la 
nostra Web, com a mostra d’un ampli consens construït entre veus molt diferents de 
la societat civil procedents d’Europa, Àsia, Amèrica Llatina i Àfrica, que defensen 
la necessitat d’un canvi de direcció en el turisme i que l’actual crisi no pot resoldre’s 
amb més pressions empresarials per a socialitzar pèrdues i privatitzar guanys en una 
demanda de reactivació que ens deixi en una situació de major vulnerabilitat.

En aquesta selecció de textos d’urgència deixem fora a propòsit tots aquells que 
abordaven la discussió i possibilitats de transformació del turisme al voltant de la 
proximitat. Durant aquests mesos, també vam obrir una via de reflexió i anàlisi so-
bre un turisme basat en mercats domèstics de proximitat, que van ser pràcticament 
els únics que van poder sostenir-se en aquest període. Menyspreats tradicionalment, 
els turismes de proximitat han captat una enorme atenció aquests mesos, i això 
ha derivat en una disputa entorn de pràctiques, objectius i polítiques públiques de 
caràcter múltiple i contradictori. Deixem els diversos textos que vam publicar a la 
Web, elaborats en paral·lel als anteriors eixos de preocupació, perquè en breu seran 
motiu d’un llibre específic editat per Ernest Cañda i Carla Izcara, Turismes de proxi-
mitat, un plural en disputa.

La pandèmia de la COVID-19 ha posat en qüestió el model de turistificació glo-
bal que es va desenvolupar durant l’última dècada, i que va ser una de les formes que 
va trobar el capitalisme per sortir de la contradicció en la qual va entrar amb la crisi 
financera global de 2008. Aquest període d’expansió del capital turístic ha tingut 
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nefastes conseqüències de diferent tipus i, sobretot, ha accentuat les desigualtats. No 
obstant això, la forma en la qual pot implosionar el sistema turístic i les transfor-
macions que s’imposin difícilment comportaran societats més equitatives. Estem a 
les portes de la desestructuració d’un ordre social en l’àmbit turístic que provocarà 
un desastre social majúscul i que ja estan pagant les classes més desfavorides. La 
transformació del turisme no és producte d’una suposada oportunitat que arribaria 
per art de màgia, implica organització, voluntat política per anar en una determinada 
direcció i assumir el conflicte social que suposa tractar de posar límits a les ànsies de 
reproducció del capital. Aquest llibre és també una aposta per pensar la seva trans-
formació des de perspectives emancipatòries. 

Barcelona i Palma, 15 de febrer de 2021

Referències: 

Davis, M. (2020). Llega el monstruo: COVID-19, gripe aviar y las plagas del capitalismo. Madrid: 
Capitán Swing. 
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En perspect iva

TURISTIFICACIÓ CONFINADA
Ivan Murray i Ernest Cañada2

En els últims anys, hem assistit a diversos episodis que van posar en risc l’activitat 
turística en diferents territoris turistificats a escala global. Cal esmentar els que van 
tenir el seu origen en fenòmens naturals, aguditzats per l’emergència climàtica, com 
la destrucció de Cancún pels huracans Gilberto l’any 1988 i Wilma el 2005, o la 
crisi del sargàs que va afectar a tot el carib mexicà el 2019. Conflictes armats com 
els que van sacsejar Líbia, Tunísia o Egipte, que van afectar profundament la seva 
indústria turística. També accions terroristes en algunes ciutats globals, com París, 
Nova York o Barcelona, que van reduir conjunturalment l’arribada de turistes. Fins i 
tot anteriors crisis sanitàries han tingut una forta incidència, com va ser el cas de la 
grip H1N1 a Cancún entre el 2009 i 2010. Però l’actual crisi de la COVID-19 té una 
intensitat i incidència global en el turisme com cap de les anteriors. Això implica 
també que sortir d’aquesta situació pot ser especialment costós. El risc de l’actual 
situació és evident: l’accentuació de la vulnerabilitat per un procés de turistificació 
accelerat durant l’última dècada. Però com va iniciar aquest procés? Com connecta 
l’actual crisi amb la forma en la qual el capitalisme global va sortir de la crisi fi-
nancera mundial iniciada en 2008? Com afecta la pandèmia i quina és la manera de 
fer-li front en el turisme? Quins processos de transformació en la indústria turística 
semblen dibuixar-se en aquests moments? Quins escenaris s’obren per a un sector 
que s’ha vist profundament afectat per l’actual crisi? Amb quines polítiques públi-
ques sembla que s’hagi actuat i al servei de qui? Què hauríem de fer des de perspec-
tives emancipatòries davant l’actual situació? 

La sortida de la crisi de 2008, avantsala de la situació actual

A l’estiu del 2007, quan el capitalisme global semblava anar desbocat, va aparèixer 
la notícia que grans grups bancaris i financers estatunidencs estaven implosionant. 
S’iniciava l’esclat de la bombolla financer-immobiliària global. El relat oficial es va 

2 Ivan Murray és professor de Geografia a la Universitat de les Illes Balears i col·laborador d’Alba Sud i Ernest 
Cañada és coordinador d’Alba Sud. Text traduït al català per Carla Izcara Conde.
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construir entorn de dos eixos: d’una banda, la clàssica culpabilització de les per-
sones pobres, en aquest cas es deia que vivien per sobre de les seves possibilitats 
en hipotecar-se “irresponsablement” –fins i tot es va arribar a definir com la crisi 
NINJA, No Income, No Job, No Assets–; i per un altre, la cobdícia i especulació fi-
nancera. No obstant això, des dels enfocaments contra-hegemònics s’assenyalaven, 
i ja feia temps, les condicions estructurals que s’articulaven darrere de la Gran Crisi 
(Fernández-Durán, 2006; Subasat, 2016).

Quan a la tardor del 2008 va caure el gegant Lehman Brothers la crisis va pren-
dre una dimensió planetària. Fins aquell moment molts analistes consideraven la si-
tuació en termes exclusivament estatunidencs. Amb el ràpid contagi a tot el sistema 
financer mundial esclatava la que es va qualificar com una de les majors crisis del 
capitalisme des de la Gran Depressió de 1929. La resposta política a la crisi financera 
global va ser articulada fonamentalment amb: rescat públic de les entitats financeres; 
expansió monetària (QE - Quantitative Easing); augment del deute global, reducció 
de tipus d’interès; i regulació-reestructuració bancària (Murray, 2020). La solució 
o arranjament de la crisi es va traduir en una ampliació i reforçament del capital 
financer (Méndez, 2018); l’adopció de polítiques d’austeritat, particularment en els 
espais del capitalisme avançat més castigats per la crisi com Grècia i Espanya, on 
el deute privat va mutar en deute públic (Lapavitsas i Fkassbeck, 2015); ascens dels 
anomenats BRICS (el Brasil, Rússia, l’Índia, la Xina i Sud-àfrica) com a solució es-
pacial a la crisi, associat al boom de les commodities i el programa xinès d’inversió 
pública en infraestructures i expansió urbana (Bond i García, 2015; Harvey, 2020). 
Davant de l’esclat de la crisi i les polítiques de classe es va activar també una potent 
protesta en diferents racons del planeta. No obstant això, tal com va advertir el mag-
nat Warren Buffett: “en els últims vint anys hi ha hagut una guerra de classes, i la 
meva classe [els superrics] ha guanyat”.

Així, la solució de la crisi va dotar de major poder al capital financer. En 
conseqüència, el mapa corporatiu-financer global va reflectir una tendència creixent 
a la concentració, destacant el paper dels megafons d’inversió com BlackRock o 
Vanguard que, juntament amb els anomenats fons sobirans, són els autèntics amos 
del capital planetari. Mentre que els primers es van beneficiar de la política mone-
tària estatunidenca –particularment l’expansió monetària–, els segons es van be-
neficiar del boom de les commodities (Haberly i Wójcik, 2017). Com exemple, les 
grans companyies espanyoles de l’IBEX-35 van experimentar un gir radical després 
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de la crisi de 2008, on aquests megafons s’han convertit en els principals accio-
nistes (Juste, 2017). El fet que l’IBEX35 estigui en mans d’aquests fons ha tingut 
profundes conseqüències en tot el cos social a través de la redefinició de l’economia 
política espanyola sota el dictat de les exigències del capital financer que requereix 
anar “lleuger d’equipatge”, amb flexibilització normativa en matèria laboral, fiscal i 
ambiental, entre altres. A més, aquesta nova ronda d’acumulació sota la tutela dels 
megafons tindrà també, com veurem més endavant, importants conseqüències sobre 
el turisme.

L’explosió de la crisi del 2008 es va traslladar del que es denomina l’economia 
financera a la productiva o real amb un fort increment de la desocupació. Quan la 
crisi es va desplaçar a l’economia productiva, aquelles classes que s’havien benefi-
ciat per l’anomenat “efecte riquesa”, derivat per exemple de l’augment de la capa-
citat de compra que permetia el fet de tenir un habitatge en propietat associat a les 
dinàmiques financeres i els augments del preu de la mateixa durant la bombolla, de 
cop es van veure arrossegats per la mutació d’aquest “efecte riquesa” a un “efecte 
pobresa”, el congelament o reducció del preu dels actius immobiliaris i la caiguda de 
l’activitat productiva van paralitzar la concessió de crèdits que permetien l’expansió 
adquisitiva i, a més, el pagament dels deutes contrets es va complicar enormement 
(López i Rodríguez, 2010).  

El turisme com solució espacial

El trasllat de la crisi financera a l’economia real va produir també una caiguda en 
el consum, per la qual cosa el turisme va ser un dels sectors més afectats en un pri-
mer moment. Com és obvi en disparar-se l’atur, també ho van fer els impagaments 
de les hipoteques i les onades de desnonaments (Desmond, 2017), això va derivar 
també en una caiguda dels fluxos turístics mundials (Murray, 2015). Es va tractar 
d’una caiguda geogràficament desigual que va tenir major incidència als països més 
castigats per la crisi, com Espanya i Grècia. No obstant això, aquesta desacceleració 
del circuit turístic va ser relativament breu i davant el col·lapse immobiliari i econò-
mic, els centres de comandament del capitalisme global van vehicular la sortida a 
la crisi mitjançant l’aprofundiment de la via d’acumulació turística a escala plane-
tària. En aquest sentit, Robert Fletcher (2011) ha definit el turisme com el principal 
arranjament espacial a les contradiccions emergides durant la crisi del 2008. 
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En la figura 1 es pot apreciar el fort increment dels fluxos turístics internacionals al 
llarg de la dècada dels 2010 que van passar de poc més de 900 milions d’arribades 
turistes l’any 2009 a gairebé 1.500 milions el 2019. Aquest increment vertiginós es 
va manifestar en pràcticament totes les subregions mundials, però sense cap dubte 
on es va experimentar amb major intensitat aquesta nova explosió turística va ser 
a l’Europa Meridional i Sud i en el Sud-est asiàtic (veure figura 2). Precisament en 
el sud d’Europa fan eclosió múltiples manifestacions de malestar social derivats de 
l’aprofundiment de la turistificació que es produeix de manera paral·lela a les políti-
ques d’austeritat (Martínez-Caldentey i Murray, 2019).

Figura 1. 
Evolució de les arribades de turistes internacionals (unitat: milions).
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Figura 2. 
Evolució de les arribades de turistes internacionals segons la subregió 
mundial 2009-2019 (unitat: milions).
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Reorganització i redefinició de les empreses turístiques

Més enllà de les grans xifres, cal indagar en alguns aspectes de l’economia política 
de la turistificació planetària de l’última dècada. En primer lloc, arran de la crisi 
financera del 2008, després de successives fallides de companyies –particularment 
línies aèries, com el cas de la italiana Alitalia per la què Silvio Berlusconi va fer el 
pla de rescat Fenix– es va produir un procés de reorganització i redefinició de les 
corporacions turístiques que es va caracteritzar, en primer lloc, per processos de 
concentració del capital, com va ser el cas de les fusions entre companyies aèries 
com la d’Iberia i British Airways, creant el gegant IAG l’any 2009. Igualment es va 
propiciar que els grans tour operadors duguessin a terme processos d’adquisició de 
companyies afectades per la crisi, la qual cosa va tenir com a conseqüència un pro-
cés vertiginós de concentració de la turoperació que a Europa va estar protagonitzat 
per TUI i Thomas Cook, i que va ser acompanyat d’un major aprofundiment de la 
participació dels turoperadors en diferents segments del sistema de producció turís-

https://www.expansion.com/agencia/efe/2011/11/29/16745450.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2008/09/06/empresas/1220708389_850215.html
https://elpais.com/diario/2009/11/13/economia/1258066801_850215.html
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tic (Murray, 2012: 1803-1805). Així, la mateixa Comissió Europea alertava que tan 
sols cinc empreses concentraven el 70% de la turoperació a la Unió Europea (UE). A 
més, aquestes companyies s’havien convertit en autèntics monstres turístics en dur 
a terme processos d’integració vertical amb l’extensió del seu grup en les branques 
hotelera, aeronàutica, creuers, etc.

En segon lloc, aquelles companyies que per als seus projectes d’expansió s’ha-
vien recolzat fonamentalment en el finançament bancari, i no en recursos propis, 
com va ser el cas de moltes cadenes hoteleres, es van veure atrapades per l’esclat 
de la bombolla immobiliària –que incloïa els immobles turístics– i els creixents 
problemes per fer front al pagament dels seus deutes. A més, algunes corpora-
cions hoteleres, com moltes de les cadenes espanyoles, comptaven entre els seus 
accionistes a entitats financeres que, al seu torn, eren les mateixes que els havien 
efectuat els préstecs hipotecaris. Davant l’esclat de la crisi, els actius immobiliaris es 
van devaluar, les cadenes van renegociar els seus deutes, van paralitzar els seus pro-
jectes d’expansió, van dur a terme canvis en les estructures accionarials, i aquelles 
que no van aguantar l’impacte de la crisi van fer fallida. En paral·lel, va començar un 
cicle de compravenda que es va accelerar quan els fluxos turístics es van rellançar.

En el cas de les cadenes hoteleres espanyoles es va produir un canvi substancial 
que es va caracteritzar per un procés adquisitiu dinàmic de compravenda d’hotels, 
un canvi en les fonts de finançament amb major presència de capital financer, el 
replegament de les companyies i les seves inversions en el territori espanyol, i la 
creixent separació entre propietat dels immobles hotelers i les companyies hoteleres 
que els exploten. Per això va ser necessari un suport fort per part de l’Estat i un canvi 
normatiu els quals han permès un nou cicle d’acumulació. Entre els canvis regula-
dors destaquen la regulació dels fons d’inversió immobiliària –SOCIMI (Societats 
Cotitzades d’Inversió Immobiliària)– (Gabarre, 2019; Rodríguez i Espinoza, 2018), 
el suport a projectes turístics mitjançant relaxació de normatives urbanístiques, te-
rritorials i ambientals (Blázquez et al., 2015), i la rebaixa de la regulació laboral 
(Cañada, 2015, 2016).

En aquest cicle ha guanyat protagonisme el capital més financiaritzat (Yri-
goy, 2016) i de matriu nortamericana, així com ha passat en el conjunt del mapa 
corportatiu espanyol (Juste, 2017; Ramiro i González, 2109). Després d’aquestes 
transformacions, una de les primeres SOCIMI hoteleres que es van crear va ser 
Bay Hoteles & Leisure, entre Hispania, el principal accionista de la qual era Geor-

https://ec.europa.eu/growth/content/study-competitiveness-eu-tourism-industry-0_en
https://www.barcelogrupo.com/prensa/hispania-barcelo-constituyen-una-socimi-hotelera/
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ge Soros, i el Grup Barceló. El 2019 el fons d’inversió immobiliària Blackstone, un 
dels gegants financer-immobiliaris globals i amb forta penetració en corporacions 
hoteleres com les cadenes Hilton o Motel 6, llençava una OPA sobre Hispania y es 
convertia en el principal propietari d’hotels a Espanya amb un total de 71 establi-
ments i 18.894 habitacions. 

No obstant això, en l’escena internacional, aquest procés va ser desigual en fun-
ció de les característiques pròpies de cada corporació hotelera i de les polítiques, per 
fer front a la crisi, desplegades pels governs dels seus respectius països. En aquest 
sentit, les grans cadenes hoteleres nord-americanes, fortament vinculades al ca-
pital financer, van sortir reforçades després de la crisi. Això es deu a dos motius. 
En primer lloc, la manera de gestió caracteritzada per la franquícia o contractes de 
gestió, i per tant desvinculades de la propietat dels immobles, va fer que aquestes 
companyies no es veiessin arrossegades directament pel col·lapse financer-immobi-
liari, ja que els immobles eren, en bona part, propietat del fons d’inversió immobilia-
ri o altres grups especialitzats en la propietat immobiliària. En segon lloc, la política 
d’expansió monetària duta a terme per la Reserva Federal, des del primer moment 
de la crisi del 2008, va permetre augmentar la capitalització del gran capital finan-
cer i les grans corporacions estatunidenques que posteriorment es van llançar cap 
a la compra d’actius (devaluats) a la resta del món. En aquest sentit, d’acord amb el 
rànquing de la revista Hotelsmag, podem assenyalar com les deu primeres cadenes 
hoteleres estatunidenques han passat de controlar 3,2 milions d’habitacions l’any 
2008 a 5,6 milions el 2019. Com a cas destacat tenim la primera d’elles, Marriott 
International, que el 2008 comptava amb 592 mil habitacions que van augmentar 
fins a 1,35 milions el 2019. 

A més, un altre canvi substancial que s’ha produït en les estructures del capital 
turístic global està estretament relacionat amb el creixement del capitalisme xinès 
i indi. Precisament els capitals asiàtics es van veure reforçats quan les estructures 
del capital europeu es reconstruïen de la crisi. Aquest capital asiàtic es va llançar a la 
conquesta de nous espais del capital més enllà de les seves davanteres (Nolan, 2014). 
En el panorama de les cadenes hoteleres destaca l’enorme força que han adquirit les 
companyies xineses i índies que ocupen els primers llocs del rànquing: l’empresa 
estatal xinesa Jin Jiang International amb deu mil hotels i 1.81.230 habitacions és 
la segona cadena global més gran i la índia Oyo Rooms amb 45.600 hotels i 1.054.00 
habitacions és la tercera. Els mecanismes mitjançant els quals algunes d’aquestes 

https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9147342/05/18/El-fondo-Blackstone-sale-de-Hilton-tras-mas-de-una-decada-en-su-capital.html
https://www.foxbusiness.com/features/blackstone-buys-motel-6-for-1-9b
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9049534/04/18/Blackstone-confirma-la-OPA-sobre-Hispania-el-fondo-ofrece-1745-euros-por-cada-accion-de-la-socimi.html
https://www.alimarket.es/hoteles/informe/266398/blackstone--mayor-propietario-hotelero-en-espana/informe-completo
https://www.hotelsmag.com/
http://www.marketingandtechnology.com/repository/webFeatures/HOTELS/H2007_SpecialReport325.pdf
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companyies s’han expandit s’han fonamentat en l’adquisició d’altres grups com 
és el cas de la citada Jin Jiang, que es va fer amb Radisson Hotel Group, o el cas 
de la companyia tailandesa Minor International, que va adquirir l’espanyola NH 
Hotel Group.

Al llarg del període expansiu que va des de la crisi del 2008 fins a l’esclat de la 
crisi de la COVID-19, el boom turístic global va ser acompanyat d’un augment 
vertiginós de la construcció d’allotjaments turístics, i la producció i rebliment 
de zones turístiques, com és el cas de l’illa xinesa de Hainan (Mostafanezhad, 
2019). Així, d’acord amb dades de la UNWTO (United Nations World Tourism Or-
ganization), el número d’habitacions d’allotjament turístic, a escala planetària, havia 
passat de 20,5 milions el 2008 a 29,68 milions el 2018, de les quals un 41,9% estava 
controlat per les primeres dues-centes cadenes hoteleres a nivell internacional. Així 
mateix, les lògiques de producció turística s’ampliaven i difonien cap a espais que 
fins llavors havien quedat relativament al marge de la turistificació, potenciades a 
més per les lògiques de producció i consum del capitalisme postfordista. En aquest 
sentit, nous nínxols de mercat van començar a eclosionar en una oferta cada vegada 
més àmplia i singular, com el slum tourism (turisme en ciutats misèria, les quals 
tenen com principal atractiu la mateixa pobresa) (López, 2020), el dark tourism o 
necroturisme (Light, 2017), el turisme de naturalesa o ecoturisme (Voumard, 2019), 
o fins i tot l’anomenat turisme de l’antropocè per a visitar “el final de la naturalesa” 
(Fletcher, 2019).

Turistificació urbana, a l’ull de l’huracà

Sense cap dubte, la nova frontera de mercantilització turística que major atenció ha 
captat ha estat aquella vinculada amb la turistificació de les ciutats i amb la mer-
cantilització turística de l’habitatge. Això es deu, en part, a l’enorme contestació 
social que en nombroses ciutats s’ha organitzat contra l’apropiació de l’espai públic 
per part del capital turístic, la despossessió d’habitatge i la seva incorporació en el 
circuit de producció turística, el desbordi turístic d’unes certes ciutats o barris (over-
tourism), entre altres (Colomb i Novy, 2016; Milà i Mansilla, 2018). En bona part, 
aquesta contestació social contra els processos de turistificació urbana ha alimentat 
una creixent reflexió crítica més àmplia sobre les lògiques de turistificació (Cañada 
i Murray, 2019).

https://www.preferente.com/noticias-de-hoteles/el-gigante-chino-jin-jiang-compra-la-cadena-radisson-279287.html
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-minor-controla-ya-937-nh-hotel-group-opa-20181026140609.html
https://www.europapress.es/turismo/hoteles/noticia-minor-controla-ya-937-nh-hotel-group-opa-20181026140609.html
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Per poder entendre l’explosió de la turistificació urbana post-crisi resulta crucial 
fer atenció a una sèrie de processos encadenats. En primer lloc, l’esclat de la bom-
bolla immobiliària va provocar que una part important dels habitatges es convertis-
sin en actius tòxics. La fórmula del capital i l’Estat per solucionar aquesta situació 
i revaloritzar aquests actius es va dur a terme a partir d’una sèrie de mecanismes 
paral·lels: rescat públic directe amb la creació de bancs dolents, com la SAREB a Es-
panya (Gabarre, 2019); canvi regulador per eliminar fricció a la circulació d’aquests 
actius i així facilitar l’entrada de capitals i reactivar el mercat immobiliari, que en 
el cas espanyol es va traduir en la modificació de la llei d’arrendaments per facilitar 
l’expulsió d’inquilins, la creació de la llei de SOCIMI (Societats Cotitzades d’Inver-
sió Immobiliària) i la supressió de l’impost de societats per a les SOCIMI (Rodrí-
guez i Espinosa, 2018). 

En segon lloc, davant el col·lapse financer-immobiliari, un dels nínxols d’acumu-
lació que es va gestar va ser el vinculat a les startup tecnològiques que s’anuncia-
ven com els nous actors en un capitalisme canviant cap a una suposada “economia 
col·laborativa”. Així, l’anomenat “capitalisme de plataforma” es va configurar com 
una de les respostes més destacades a la crisi del 2008 que permetria dur a terme es-
tratègies d’extracció de beneficis sofisticades mitjançant fórmules que combinaven: 
alta capacitat d’expansió mundial a través de la xarxa; elevades possibilitats d’evasió 
fiscal; escassa inversió, excepte la dels propis algorismes; i sobretot una capacitat de 
control social elevada mitjançant la gestió de la seva matèria primera, les dades (Sr-
nicek, 2017). És per això que Evgeny Morozov (2018) defineix al capitalisme sota el 
comandament de les big-tech com un neofeudalisme tecnològic. Precisament, una de 
les startup que va sorgir en plena crisi del 2008 va ser Airbnb, centrada en el lloguer 
turístic d’habitatges. A través d’aquesta plataforma i altres similars es van introduir 
en el circuit de producció turística uns quatre milions d’habitatges al voltant de 191 
països a tot el món, desencadenant-se un fenomen conegut ja com airbnbificació 
(Oskam, 2019). Les ruïnes de la bombolla immobiliària es van reciclar mitjançant la 
mercantilització turística d’habitatges amb l’arribada d’Airbnb, però la airbnbifica-
ció també s’ha convertit en una potent maquinària a través de la qual s’han accelerat 
els processos d’acumulació per despossessió a les ciutats (Milà i Mansilla, 2018).  
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COVID-19, les causes de les causes

Cap a finals del 2019 es van activar les alertes sanitàries de l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) en rebre notícies sobre casos de pneumònia a la ciutat xinesa de 
Wuhan. Situada en el quadrant sud-oriental del país, la ciutat alberga onze milions 
de persones i és un pol industrial important de la Xina amb una gran presència 
d’inversions de companyies transnacionals. En particular Wuhan s’havia postulat 
com el nou Detroit mundial, en referència a la fabricació automobilística a la ciu-
tat de la indústria nord-americana per excel·lència. A inicis de 2020 la situació ja 
era alarmant i les autoritats xineses van decretar mesures dràstiques pe fer front 
a una crisi sanitària majúscula, primer amb l’aïllament de Wuhan, que es va anar 
estenent cap a altres ciutats de la província de Hubei, i que afectava uns cinquanta 
milions de persones.

Al principi es desconeixien les causes que provocaven aquesta pneumònia, al 
cap de poc temps es va concloure que no es tractava de cap de les malalties similars 
reconegudes en els últims anys com SARS (Síndrome Respiratòria Aguda Sever) o 
el MERS (Síndrome Respiratòria de l’Orient Mitjà). Al gener del 2020 se sabia que 
es tractava d’un nou coronavirus, el SARS-CoV-2. Aquest mes encara no s’havia ca-
librat la gravetat de la situació i la OMS en un comunicat encara indicava: “L’OMS 
no recomana adoptar cap mesura de salut específica per a les persones que viatgin, 
si bé se’ls aconsella que acudeixin a un centre de salut i que expliquin al seu metge 
el trajecte que han realitzat en el cas que presentin símptomes respiratoris durant o 
després del viatge”. Les autoritats sanitàries, i les elits globals, van interpretar que 
allò es tractava d’un fenomen extern al capital i aïllat geogràficament que se cir-
cumscrivia a la Xina, i més concretament a la regió de Hubei. No s’havia d’alterar 
la normalitat del capitalisme global, ni per descomptat els viatges internacionals que 
eren una de les seves peces clau.

Quan es va saber que la zona zero de la malaltia es localitzava en un mercat de 
Wuhan, on es venien animals salvatges, es va amplificar la crítica de caràcter colo-
nial cap a l’excepcionalitat cultural xinesa o asiàtica. En qualsevol cas, cal dir que 
la mercantilització d’animals exòtics es vincula sobretot a les pautes de consum de 
les elits globals (Malm, 2020). Fins i tot es van propagar les teories conspiranoiques 
segons les quals es tractaria d’una malaltia fabricada per les autoritats xineses. A 

https://www.wsj.com/articles/BL-CJB-19227
https://www.who.int/csr/don/12-january-2020-novel-coronavirus-china/es/
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mesura que el virus es propagava, també ho feien les teories de la conspiració i fake 
news, emanades fonamentalment des de les files de l’extrema dreta. 

Amb el pas del temps, i de forma accelerada, cada vegada s’ha sabut més sobre 
el seu origen. El coronavirus de la COVID-19 s’associa a un virus d’una població de 
ratpenats de la província de Yunnan que hauria saltat d’aquests animals als humans 
mitjançant hostes intermedis (Boni et al., 2020). Els quiròpters –ratpenats–, amb 
unes 1200 espècies, són el segon ordre de mamífers més divers. Aquests animals 
presenten una elevada tolerància als virus a causa de dos factors: en primer lloc, a 
causa de la seva capacitat de volar aconsegueixen temperatures corporals molt ele-
vades, sense que això els afecti gens ni mica; en segon lloc, al ser animals gregaris 
presenten el que podríem definir com a immunitat de grup davant aquests patògens 
(Loureiro, 2020). Aquesta no era la primera vegada en el segle XXI que un virus 
saltava dels ratpenats als humans. Així, el SARS de 2002 es va relacionar amb els 
ratpenats i les civetes com a portadores, o el MERS que va tenir com a portadors als 
camells l’any 2012. Aquest fenomen es defineix com a zoonosi, i fa referència a les 
malalties infeccioses que salten d’espècies animals a humans. Més enllà d’algunes 
veus que reclamaven eliminar les ratapinyades com a solució, múltiples investigadors 
han assenyalat com les malalties infeccioses s’estaven disparant a nivells alarmants 
en els últims anys. El vessament (spillover) d’aquestes malalties infeccioses d’ori-
gen animal es deuen fonamentalment a la deterioració de la biodiversitat planetària: 
desforestació, fragmentació d’hàbitats, extinció d’espècies i tràfic il·legal d’espècies, 
entre les principals causes. Un procés que a la vegada es retroalimenta amb el can-
vi climàtic. Ratpenats sotmesos a major estrès degut a l’alteració dels seus hàbitats 
es veuen obligats a desplaçar-se a la recerca d’aixopluc i aliment cap a plantacions, 
granges o espais urbans. A major biodiversitat, menor risc de vessament zoonòtic. 
Així doncs, la principal protecció contra la difusió d’aquestes malalties resideix en 
la protecció de la biodiversitat (Malm, 2020). Una protecció de la biodiversitat que 
actuï contra el risc de vessament zoonòtic haurà d’articular-se sota les premisses de 
l’anomenada revolució conservacionista o conservació convivencial, transcendint el 
“realisme capitalista” i les seves fórmules de conservació de la biodiversitat sobre 
la base d’“illes de naturalesa” enmig del desordre ecosistèmic planetari (Büscher i 
Fletcher, 2020). 

No obstant això, si posem solament l’accent en la protecció de la biodiversitat, 
podem caure en l’error de no assenyalar les causes que estan darrere de la seva 

https://www.opendemocracy.net/es/coronavirus-y-derecha-radical-conspiraci%C3%B3n-desinformaci%C3%B3n-y-xenofobia/
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devastació. La propagació de l’agricultura i ramaderia industrials, amb les me-
gagranjes d’animals–autèntics polvorins infecciosos– i la destrucció d’hàbitats 
naturals per cultius industrials –soja i palma africana–, ha sigut qualificada com 
la raó que resideix darrere de l’expansió de les malalties infeccioses (Davis, 2020; 
Wallace, 2020). Per exemple, el brot d’Ebola a l’Àfrica occidental l’any 2014 va es-
tar estretament relacionat amb el boom dels cultius de palma africana a la regió. Un 
boom potenciat pel Banc Mundial, el govern de Guinea, i corporacions transnacio-
nals estatunidenques, britàniques, indonèsies i malaies (Wallace i Wallace, 2016).

Propagació del virus a escala planetària

Per poder entendre la propagació del virus a escala planetària s’han d’afegir nous 
elements d’anàlisis. El primer té a veure amb el mateix virus i la seva incidència en 
les persones. De fet, es tracta d’un virus molt eficient ja que els seus efectes sobre els 
seus hostes humans no sempre són letals, la qual cosa li assegura la seva reproduc-
ció. Això difereix d’altres virus, com en el cas del virus de l’Ebola, amb una taxa de 
mortalitat mitja de gairebé un 50%, davant de la COVID-19 que està al voltant del 
4% –les més elevades al Iemen 29,5% i Mèxic 8,8%–. 

El segon factor a tenir en compte és el paper clau que ha tingut la turistificació 
planetària gràcies als vols internacionals en la difusió del virus, convertint-se 
els turistes en els principals vectors de propagació del virus (Iaquinto, 2020). Un 
dels primers casos va ser el d’una turista de Wuhan que a principis de gener del 2019 
va viatjar a Bangkok i va ser hospitalitzada quan va arribar a l’aeroport tailandès i se 
li va detectar febre. Immediatament es va disposar el protocol de malalties contagio-
ses. Cap a finals de gener del 2019 Itàlia va confirmar dos casos de COVID-19 de tu-
ristes xinesos que després d’aterrar a Milà, van viatjar fins a Roma. En aquestes ma-
teixes dates a Espanya un turista alemany a La Gomera i un altre britànic a Mallorca 
van ingressar a l’hospital i un home que havia viatjat a Nepal va morir a València. 
Els vectors no eren exclusivament turistes xinesos viatjant per Europa, sinó que es 
tractava d’executius britànics, alemanys i suïssos que havien visitat la Xina en viat-
ges de negocis o bé treballaven allà (Bernabé, 2020) –el sembla que va ser un home 
de negocis alemany després de reunir-se amb el seu soci resident a Shanghai. Pel que 
fa als Estats Units, el virus va arribar a través d’un vol procedent de Wuhan a Sea-
ttle, ciutat en la qual es va declarar l’estat d’emergència el 29 de febrer de 2019. Però 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ebola-virus-disease
https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality
https://www.who.int/csr/don/14-january-2020-novel-coronavirus-thailand-ex-china/en/
https://www.corriere.it/cronache/20_gennaio_30/coronavirus-italia-corona-9d6dc436-4343-11ea-bdc8-faf1f56f19b7.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_gennaio_30/coronavirus-italia-corona-9d6dc436-4343-11ea-bdc8-faf1f56f19b7.shtml
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el focus més potent va ser a Nova York, la qual cosa es va deure a l’arribada de vols 
procedents d’Europa. Davant les notícies de la propagació del virus es van cancel·lar 
els vols amb la Xina, però la resta de vols internacionals seguien sense alteració i 
els aeroports eren autèntics hubs epidèmics (Méndez, 2020). La ràpida expansió per 
Amèrica Llatina també va estar vinculada fonamentalment als fluxos turístics: en 
primer lloc, turistes llatinoamericans que havien visitat algun país europeu on van 
contreure la malaltia, com és el cas del primer malalt de COVID-19 a que havia estat 
a Itàlia; en segon lloc, turistes europeus que van desenvolupar la malaltia estant de 
vacances a Amèrica Llatina, com són els casos d’un turista italià que va ser el primer 
pacient a República Dominicana o els primers casos a Cuba que també eren turistes 
italians; i en tercer lloc, els viatges d’emigrats que treballaven a algun país europeu 
i tornaven (com turistes) als seus països a passar les vacances, tal com va ocórrer 
amb la primera pacient d’Equador que residia a Espanya i va tornar a l’Equador de 
vacances. Cap a mitjans de març del 2020 el virus es detectava a 146 països degut 
en bona part a la mobilitat aèria global (Gössling et al., 2021).

A més dels fluxos turístics i vols internacionals, cal assenyalar dos focus turístics 
importants en la difusió de la COVID-19. A Europa l’estació d’esquí Ischgl (Àustria), 
coneguda com l’Eivissa del gel, i molt pròxima a Itàlia, continuava funcionant a ple 
rendiment el mes de març. Ischgl es va convertir en el principal accelerador de la 
primera onada del virus a Europa (Oltermann i Hoyal, 2020). El cas concret dels 
creuers ha estat dramàtic, convertint-se en grans gàbies on el virus es propagava. A 
més, en aquests vaixells es feien extremadament palpables les diferències de classe 
entre tripulació i passatgers (Teberga, 2020).

Tal com acabem d’esbossar, hi ha una clara correlació entre les dinàmiques 
de la turistificació planetària, que al seu torn està estretament vinculada amb 
les lògiques espacials del capitalisme global, amb els processos de deslocalitza-
ció i la propagació del virus. En certa manera, la COVID-19 podria interpretar-se 
com una altra dimensió de les contradiccions del capitalisme global i d’aquesta via 
particular d’acumulació que denominem turistificació. Per aquesta raó les reflexions 
crítiques desplegades en els últims anys haurien de cobrar més força que mai. De 
fet, això s’ha fet palès en múltiples publicacions que han sorgit al llarg del 2020, com 
és el cas dels articles publicats a Alba Sud, o a revistes acadèmiques com Tourism 
Geographies o Journal of Sustainable Tourism. No obstant, en el món acadèmic s’ha 
deslligat un debat intens –a la xarxa TRINET d’informació turística promoguda per 

https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/03/02/republica-dominicana-confirmo-el-primer-caso-de-coronavirus/
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200312/coronavirus-cuba-confirma-tres-primeros-casos-turistas-italianos-7886030
https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/guayaquil-colonial-virus
http://www.albasud.org/noticia/es/1264/impactos-del-slum-tourism-en-las-comunidades-anfitrionas
https://www.tandfonline.com/toc/rtxg20/22/3?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/rtxg20/22/3?nav=tocList
https://www.tandfonline.com/toc/rsus20/current
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Jim Butcher– en la qual s’acusava les veus crítiques de la turistificació de danyar al 
turisme, particularment en uns moments en què aquest passava per la seva major 
crisi històrica. Aquesta posició, en el cas espanyol, també es va plasmar per exemple 
en les pàgines d’El País on es deia: “la situació que s’ha generat en només dos mesos 
posa també en quarentena alguns dels postulats que presidien certa ‘turismofòbia”. 
Així com exposa Freya Higgins-Desboilles (2020) aquest debat el que realment posa 
sobre la taula és la disputa entre aquelles posicions crítiques que persegueixen la 
transformació social, també referent a la turistificació, davant aquelles posicions 
dominants de conservació de l’ordre social (turístic) establert.

Un sector tocat i en caiguda lliure

El mes de març Europa ja s’havia convertit en l’epicentre de la COVID-19. Preci-
sament l’11 de març l’OMS va declarar la COVID-19 com pandèmia. Fins a aquest 
moment les classes dirigents mundials van intentar per tots els mitjans que el virus 
no afectés l’economia. A partir de l’11 de març es van generalitzar dues mesures en 
bona part del planeta: tancament de fronteres i restriccions severes en viatges, amb 
la gairebé suspensió total del trànsit aeri, i el confinament. Unes mesures que, sense 
cap dubte, posaven en escac a l’economia i les anomenades cadenes globals de valor. 
Un xoc simultani d’oferta i demanda que afectava fonamentalment el circuit primari 
d’acumulació, el vinculat a l’anomenada economia productiva (Méndez, 2020). Sen-
se cap dubte, un dels sectors que s’hauria de veure més afectat per la pandèmia havia 
de ser el turístic ja que s’interrompien les condicions claus que permeten el desple-
gament del turisme de masses: la mobilitat i les interaccions humanes a gran escala. 
No obstant això, no era la primera ocasió en què una malaltia infecciosa alterava 
el circuit turístic i, de fet, sota les circumstàncies de profunda pertorbació ecolò-
gica planetària sembla ser que, en cas de no revertir les condicions que propicien 
aquestes malalties, els vessaments zoonòtics i els seus efectes seran cada vegada 
més freqüents. A més, els impactes derivats del canvi climàtic poden ser molt més 
devastadors que els de la pandèmia (Gössling et al., 2021; Malm, 2020).

Després de la declaració de pandèmia global, els lobbies turístics internacionals, 
com la UNWTO o el World Travel & Tourism Council (WTTC), o nacionals, com 
Exceltur a Espanya, van reaccionar elaborant projeccions de l’impacte que suposaria 
la pandèmia global. Aquests informes han servit per a exercir pressió sobre els go-

http://agendapublica.elpais.com/que-hacer-con-el-turismo/
http://agendapublica.elpais.com/que-hacer-con-el-turismo/
https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/
https://wttc.org/COVID-19
https://www.exceltur.org/covid19-valoraciones-de-exceltur-e-informaciones-varias/
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verns en l’adopció de mesures de suport i rescat al sector. Per exemple, el Baròmetre 
de la UNWTO del mes de maig del 2020 analitzava l’impacte de la COVID-19 i 
pronosticava globalment caigudes entre un 58% i un 78% de les arribades de turistes 
internacionals amb una precipitació dels ingressos per turisme internacional des del 
màxim històric de 1.480 milions de dòlars del 2019 a uns ingressos que s’estimaven 
entre 570 i 310 milions de dòlars (UNWTO, 2020a). D’altra banda, el WTTC esti-
mava en el pitjor dels escenaris una caiguda del PIB turístic des dels 8,87 bilions de 
dòlars de 2019 a 3,32 bilions de dòlars en el pitjor dels escenaris que es traduïa en 
una brutal destrucció de l’ocupació (WTTC, 2020a). Segons aquests informes es do-
nava per perduda pràcticament la temporada estival de l’hemisferi Nord, però encara 
tenien algunes esperances que almenys la temporada estival de l’hemisferi Sud no 
es veiés perjudicada. El mes de novembre, es confirmaven les pitjors estimacions: 
unes caigudes de les arribades de turistes internacionals del 72% respecte al mateix 
període de l’any anterior i el volum de turistes internacionals, amb uns 360 milions, 
se situava en els nivells de mitjans dels anys vuitanta (UNWTO, 2020b).

Una pandèmia amb incidència desigual

Arribats a aquest punt cal subratllar la incidència desigual espacitemporal de 
la pandèmia, com pot observar-se en la figura 3. A l’hora de poder classificar la 
geografia desigual de la COVID-19 es poden assenyalar una sèrie de factors que 
no són excloents, sinó que es combinen i retroalimenten en diferent grau. El primer 
depèn del grau de connexió comercial i turística –la hipermovilitat, la qual cosa 
permet entendre l’elevat nombre de casos als països del capitalisme avançat –Estats 
Units i la UE–, però també aquells països del Sud que des de l’anterior crisi han 
jugat un paper destacat en l’economia-món, com són els BRICS. El segon factor 
fa referència a la qualitat dels serveis sanitaris, tal com s’ha posat de manifest 
fins i tot en països del capitalisme avançat com España, amb uns serveis minvats 
després d’anys de severes retallades i amb un avanç de la privatització sanitària, 
o els EEUU definit com la panacea de la neoliberalització sanitària. No obstant 
això, l’accés a la salut i la seva neoliberalització continua sent més pronunciada en 
bona part del Sud Global. Així, es pot concloure que l’austeritat i la privatització 
de la sanitat literalment maten (Stuckler i Basu, 2013; Sell i Williams, 2020). En 
tercer lloc, una dimensió destacable en l’aprofundiment de la pandèmia té a veure 

https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/03/14/la_crisis_castiga_sistema_sanitario_debilitado_por_los_recortes_privatizacion_104939_1012.html
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/estadounidenses-muriendo-permitir-tratamientos-necesitan_1_1089525.html; https:/www.amazon.es/Por-qu%C3%A9-austeridad-mata-Pensamiento/dp/8430602186
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amb les desigualtats. D’aquesta manera, la seva incidència és més pronunciada en 
els col·lectius més vulnerables de les societats més profundament travessades per 
la desigualtat. Tal com sol afirmar Joan Benach, director del Grup de Recerca en 
Desigualtats en Salut (GREDS-EMCONET) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 
a Barcelona, l’important en salut no és tant el codi genètic, sinó més aviat el codi 
postal. D’aquesta manera, el tipus de treball i les condicions en les quals aquest es 
realitza, i les condicions de l’habitatge i dels entorns geogràfics en què es resideix 
resulten crucials (Benach, 2020). Això s’ha posat clarament de manifest en relació 
a la incidència de la COVID-19 amb un fort component racial i de classe en ciutats 
com Nova York (Wallace i Wallace, 2020). El quart factor estaria relacionat amb 
l’envelliment, en el que es poden destacar els pols oposats dels països africans, amb 
una població més jove en comparació amb una Europa envellida i, per tant, molt 
més vulnerable al virus (Kathintsky i Aburto, 2020). Un cinquè factor té a veure 
amb la proporció de població urbana i la densitat demogràfica, un fet especial-
ment destacable és el cas de l’Índia, en la qual ciutats com Mumbai més de la meitat 
dels seus habitants que viuen en slums han patit la malaltia. Finalment, i en sisè lloc, 
en funció de respostes polítiques davant de la pandèmia, que anirien des del deliri 
de mandats com els de Donaldrump als EEUU, Daniel Ortega a Nicaragua o Jair 
Bolsonaro al Brasil, fins a les mesures de fort control biopolític i d’ordre autoritari 
com la Xina. En relació als aspectes institucionals hem de destacar el fet que aquells 
països que anteriorment havien patit crisis sanitàries per pandèmia, com l’Ebola a 
Àfrica o el SARS a també a l’Àfrica, estaven millor preparats per a afrontar la crisi 
de la COVID-19 (An i Tang, 2020; Maxmen, 2020).

https://elpais.com/planeta-futuro/2020-10-10/la-edad-los-genes-los-datos-o-la-prevencion-por-que-africa-tiene-menos-muertes-de-covid-19.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53576653
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53576653
https://elpais.com/economia/2020-07-10/los-delirios-mortales-del-rey-donald.html
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/sandinistas-menospreciaron-covid-manifestaciones-nicaragua_1_6024222.html
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/brasil-jair-bolsonario-coronavirus-comunicacion_1_1010143.html
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/brasil-jair-bolsonario-coronavirus-comunicacion_1_1010143.html
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Figura 3.
Mapa de calor de casos de la COVID-19 acumulats fins el 30 de desembre 
del 2020

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de Gisanddata. 

En relació a la incidència de la COVID-19 cal introduir també el concepte de vulne-
rabilitat, que en el cas de les regions altament especialitzades en producció turística 
era bastant elevada (Aledo et al., 2020; Méndez, 2020). Hem de recordar i subratllar 
que la vulnerabilitat no és cap atribut natural, sinó que fonamentalment es tracta 
d’una construcció sociopolítica, entesa com el conjunt de condicionants estructurals 
que limiten les capacitats de resposta davant amenaces sistèmiques. En aquest sentit, 
les trajectòries socials i els contextos socials permeten entendre i explicar les bretxes 
socials en el desplegament desigual de la vulnerabilitat. El cas espanyol resulta 
ser un exemple de primer ordre on es combinen una sèrie de dinàmiques que 
permeten entendre com la seva elevada vulnerabilitat ha provocat una forta 
incidència de la pandèmia, sobretot durant la primavera del 2020. En primer lloc, 
les condicions estructurals marcades per una inserció en l’economia-món capitalista 
centrada en la producció turística i immobiliària que ha anat lligada a una profunda 
desindustrialització. En segon lloc, l’elevada dependència respecte de l’exterior per a 
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provisió de béns, inclosos materials sanitaris que durant els moments més durs dels 
quan fins i tot faltava material de producció pel personal sanitari –aquest col·lectiu 
va ser dels més afectats per la COVID-19–. En tercer lloc, una aplicació a ultrança 
de la doctrina neoliberal i polítiques d’austeritat, especialment després de la crisi del 
2008, afectant la sanitat pública i altres serveis públics de protecció social. En quart 
lloc, la resposta política davant la pandèmia, ja que les classes dirigents –amb una 
gran pressió per part dels lobbies corporatius– van dubtar a l’hora de prendre mesu-
res dràstiques que posessin en risc l’economia, particularment davant la proximitat 
de les vacances de Setmana Santa i l’inici de la temporada turística. En cinquè lloc, 
els límits de la Unió Europea com a marc polític, amb un protagonisme ascendent de 
l’estat-nació davant d’una resposta sanitària de caràcter col·lectiu (Murray i Cañada, 
2020). 

No obstant això, mentre que Espanya pot exemplificar aquesta creixent vulnera-
bilitat construïda associada a l’especialització turística, també trobem altres casos 
en què l’especialització turística no va motivar una vulnerabilitat major davant l’im-
pacte de la pandèmia. En concret, a Grècia, que havia sofert intensament polítiques 
d’austeritat, no va viure situacions dramàtiques com les d’Espanya o Itàlia. Això va 
ser per dues raons en particular. Grècia, malgrat ser una potència turística, estava 
menys exposada als fluxos turístics internacionals que Itàlia i Espanya, i l’entrada 
del virus va ser posterior. A més, la resposta política i social davant la pandèmia va 
ser més ràpida i dràstica, fet que en part es devia a les limitacions derivades de les 
polítiques d’austeritat. No hi havia mitjans suficients i, per tant, es va decretar el 
confinament, la paralització de vols, restriccions a la majoria d’activitats no essen-
cials, i una campanya mediàtica que recordava a la ciutadania els riscos que corrien 
a causa de la falta de recursos sanitaris. Altres casos destacables són els de Singa-
pur que, com la majoria de països del sud-est asiàtic, comptava amb una política 
sanitària de prevenció davant malalties infeccioses prèvia a l’esclat de la COVID-19 
i Islàndia i Nova Zelanda, que en el moment de l’esclat de la pandèmia es trobaven 
en temporada turística baixa, i per tant amb pocs fluxos turístics. A més, compten 
amb un sistema de salut públic molt robust i van dur a terme una resposta política 
preventiva primerenca i contundent –go hard, go early– (Fouda et al., 2020).

https://www.eldiario.es/sociedad/contagiados-sanitarios_1_1008948.html
https://www.eldiario.es/sociedad/contagiados-sanitarios_1_1008948.html
https://time.com/5824836/greece-coronavirus/
https://www.eldiario.es/internacional/lecciones-antipodas-nueva-zelanda-controla-rebrote-coronavirus-estrategia-actuar-duro-rapido_1_6278882.html
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Confinament, restriccions i incertes recuperacions

En la majoria de països es va aplicar el tancament i confinament com a mesura de 
lluita contra la propagació de la pandèmia. Una quarantena que es va aplicar en di-
ferent grau i durada depenent dels països, destacant el cas de Manila amb sis mesos 
interromputs. Les mesures preses es van identificar amb les pròpies d’una situació 
extrema, com un conflicte bèl·lic. De fet, la retòrica oficial va identificar la lluita 
contra la COVID-19 com si es tractés d’una guerra: unes mesures excepcionals da-
vant una situació d’emergència excepcional. Malm (2020) es pregunta què és el que 
diferencia l’emergència del coronavirus respecte d’altres emergències, com la climà-
tica, perquè s’hagin pres unes mesures que bloquegen el mateix capitalisme. Segons 
l’autor, l’anteposició de la salut enfront de l’economia davant de l’emergència de la 
COVID-19, es deuria fonamentalment a una qüestió de classe, ja que mentre les per-
torbacions derivades del canvi climàtic afecten (i afectaran) amb molta més cruesa 
a les poblacions pobres del Sud, la COVID-19 cobra també vides a les poblacions 
envellides del Nord Global.

La prioritat en els mesos de març i abril del 2020 era doblegar la corba d’infec-
tats i així poder restablir el que es va definir com la “nova normalitat” que, com as-
senyalava Santiago Alba Rico, s’articularia sobre la normalitat patològica anterior. 
Quan es va començar a albirar el final del confinament, van començar les pressions 
per a dur a terme la desescalada que significava recuperar el temps perdut i evitar 
danys majors per al capital. Es preveia que la interrupció de part de l’economia 
global inaugurava una crisi capitalista de magnitud superior a la del 2008. El mes 
d’abril el Fons Monetari Internacional pronosticava una caiguda del PIB mundial del 
3%, sempre que l’activitat econòmica es recuperés en la segona meitat de l’any. Els 
desitjos i les pressions per a reflotar l’economia i reactivar el circuit turístic va fer 
que cap a finals d’abril del 2020 es plantegessin mesures de diversa índole orientades 
a crear “bombolles de viatge”, corredors turístics o passaport COVID-19 per teòri-
cament viatjar de forma segura. 

El maig del 2020 la Comissió Europea llençava un pla per reactivar el turis-
me (CE, 2020) i els principals destins mediterranis de sol i platja europeus van ini-
ciar una nova pugna per captar els turistes estrangers. Un dels principals esculls que 
es plantejava era que els turistes haurien de realitzar una quarantena d’uns catorze 
dies en el lloc de destí i uns altres catorze al tornar a casa seva. En el cas espanyol, a 

https://cadenaser.com/ser/2020/09/15/internacional/1600162225_284064.html
https://ctxt.es/es/20200601/Politica/32584/Amanda-Andrades-Alba-Rico-entrevista-confinamiento-pandemia-filosofia-capitalismo-covid-19.htm
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://news.un.org/es/story/2020/05/1474322
https://www.lavanguardia.com/economia/20200517/481198887489/turismo-espana-comunidades-autonomas-desescalada-fases-verano.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/04/25/pasaporte-sanitario-salvar-campana-turistica-2916514.html
https://m.eldiario.es/internacional/Competencia-Europa-Grecia-Italia-Croacia_0_1038697252.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/26/el_gobierno_oxigeno_turismo_mete_lleno_espana_pugna_por_veraneante_extranjero_107103_1012.html
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principis de juny es va obrir el primer corredor entre Alemanya i les Balears, sense 
la necessitat que els turistes realitzessin quarantena ni en el origen ni a la destinació. 
Amb l’arribada de l’estiu es va iniciar una desescalada gradual, es va activar l’inici 
de la temporada turística i es va produir una certa relaxació social que es devia, en-
tre altres qüestions, al cansament acumulat durant el confinament i a l’esperança que 
el virus estigué fos menys agressiu amb l’augment de la temperatura i la humitat. 
Inevitablement, això es va traduir en un repunt en el nombre de contagis. D’aquesta 
manera, la recuperació del turisme internacional solament es va sostenir fins a 
finals de juliol, quan el govern britànic va excloure Espanya de la llista de països 
segurs i que aquelles persones que viatgessin des d’Espanya haurien de confinar-se. 
Després de poc, Alemanya i Països Baixos recomanaven no viatjar a diverses zones 
d’Espanya. En ple mes d’agost, pic de la temporada turística en els destins me-
diterranis, es tancaven molts dels establiments turístics. Els pitjors pronòstics es 
complien. La reobertura i desescalada precipitades, dutes a terme amb sistemes de 
rastreig deficitaris, estarien darrere dels rebrots del virus –sent Madrid l’exemple 
paradigmàtic– com criticaven vint científics espanyols des de la prestigiosa revista 
The Lancet (García-Basteiro et al., 2020). 

Després de l’estiu i amb la progressiva desescalada, la reobertura de les econo-
mies, concentracions més grans de persones en entorns tancats –com el transport 
públic– i el retorn a les escoles, es produiria l’anunciada “segona onada”. Aquesta es 
va produir en bona part del món, tal com es pot apreciar a la figura 4, i té a veure, 
a part de la creixent desescalada, amb les diferents respostes polítiques, i el fet obvi 
que el virus no havia desaparegut. Després de l’anunci de la vacuna de Pfizer a prin-
cipis de novembre, es va produir, juntament amb un creixent optimisme, una certa 
relaxació social que vinculada a la proximitat de les vacances nadalenques i altres 
festes (per exemple el Dia d’Acció de Gràcies als EUA –26 de novembre–, el Black 
Friday –27 de novembre–, o el pont de la Constitució a Espanya –del 5 al 8 de des-
embre–) que desembocaria en una tercera onada de la pandèmia. Mentre que Amèri-
ca i Europa continuaven acumulant casos, semblava que la Xina havia “domesticat” 
el virus i els viatges interns es van disparar durant la setmana daurada –vacances del 
Dia Nacional– i també a la illa de Hainan, coneguda com el Hawaii xinès. Així i tot, 
a diferència de la Xina, que compta amb un mercat turístic intern potent, els altres 
països turistificats del Sud-est asiàtic i que depenien fonamentalment del turisme 
internacional, com Tailàndia o Indonesia, patien una crisi de gran importància.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/15/companias/1592220505_088542.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/07/25/golpe-letal-turismo-mallorca-cuarentena-8000983.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/07/25/golpe-letal-turismo-mallorca-cuarentena-8000983.html
https://www.hosteltur.com/138283_alemania-y-holanda-desaconsejan-viajar-a-varios-destinos-de-espana.html
https://www.eldiario.es/politica/llegado-madrid-falta-prevision-decisiones-erraticas-batalla-gobierno_1_6255930.html
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/09/covid-19-vaccine-candidate-effective-pfizer-biontech
https://www.publico.es/sociedad/vacunas-covid-tercera-ola-explota-festivos-navidad-falta-datos-problemas-organizacion-vacunacion.html
https://www.eldiario.es/cultura/china-espera-550-millones-de-viajes-durante-las-vacaciones-del-dia-nacional_1_6250323.html
https://elpais.com/economia/2020-07-11/la-posibilidad-de-una-isla-el-futuro-economico-de-china-descansa-en-hainan.html
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/playas-desiertas-tailandia-pandemia-deja-vacias-islas-saturadas-turismo_1_6126175.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-53900565
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Figura 4. 
Nous casos diaris de COVID-19 (mitjana mòbil 7 dies) en el món i als països 
amb major nombre de casos acumulats en 2020 (unitat: milers). 
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Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’OMS. 

https://covid19.who.int/WHO-COVID-19-global-data.csv
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COVID-19: més desigualtat

La pandèmia actua com una lupa que amplifica les contradiccions i conflictes pre-
existents. Així, si la sortida a la crisi del 2008 es va resoldre mitjançant un 
aprofundiment de les desigualtats (Piketty, 2020), la COVID-19 les ha ampli-
ficat (Martin et al., 2020; FOESSA, 2020). D’acord amb Holgersen (2020), podem 
sostenir que, en lloc de celebrar la crisi del coronavirus com el moment per a la 
transformació o revolució, cal subratllar que les crisis es desencadenen amb major 
violència sobre les classes populars. És per això que s’hauria d’assenyalar a les cri-
sis fonamentalment com a enemics de les classes populars i, per tant, reflexionar 
sobre els costos socials que podrien sorgir arran de la pandèmia. De fet, les mesures 
adoptades per lluitar contra la pandèmia no solament interrompien el circuit primari 
d’acumulació del capital, sinó que també curtcircuitaven la capacitat d’organització 
i resistència dels moviments socials. Sobre aquest tema, César Rendueles (2020) 
escrivia com “un país en quarantena s’assembla molt a les distopies polítiques de 
la nova ultradreta: l’Exèrcit al carrer, crides a la unitat nacional, limitació del poder 
autonòmic, comunitarisme repressiu i rodes de premsa en prime time a càrrec d’un 
general que els seus comunicats semblen un diàleg rebutjat de l’escopeta nacional”.

Just abans de l’esclat de la pandèmia, el mes de febrer del 2020 es publicava la 
declaració del relator especial de l’ONU sobre l’extrema pobresa i drets humans 
després de la seva visita oficial a Espanya on es llegia: “també vaig visitar llocs que 
sospito que moltes persones a Espanya no reconeixerien com a part del seu país: 
un barri pobre amb condicions molt pitjors que un campament de refugiats, sense 
aigua corrent, electricitat ni sanejament, on els treballadors immigrants porten anys 
vivint sense que la seva situació hagi millorat; veïnats de pobresa concentrada on 
les famílies crien els fills amb una escassetat greu de serveis estatals, clíniques de 
salut, centres d’ocupació, seguretat, carreteres asfaltades o fins i tot subministrament 
elèctric legal, o una escola segregada en un barri pobre amb un cos estudiantil 100% 
gitano i una taxa d’abandó escolar del 75%.” La potència turística espanyola era un 
dels països de la UE amb major taxa de pobresa, líder en abandonament escolar, i 
amb els sistemes de protecció social més precaris. Justament, amb la intensificació 
de la turistificació després de la crisi del 2008 es van accentuar les desigualtats 
en les principals regions turístiques. Així, entre les comunitats autònomes amb 
major proporció de població en exclusió social es trobaven l’arxipèlag canari i el 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S
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balear i la Comunitat Valenciana (Murray i Martínez-Caldentey, 2020). Les mesu-
res per a lluitar contra la pandèmia, a més del temor a realitzar viatges una vegada 
aixecades les dures restriccions del confinament, ha provocat una crisi turística de 
gran magnitud que ha aflorat significativament en aquells espais més especialitzats 
i dependents del turisme que és on la situació social és més dramàtica, tal com oco-
rre en les zones turístiques del litoral català, les illes Canàries, i l’arxipèlag balear 
(Carbonero i Abril, 2020).

Enfront del desastre del turisme internacional, governs i lobbies turístics es van 
bolcar a potenciar el turisme domèstic (Blanco i Blázquez, 2020), com per exemple 
a Itàlia on es va llançar el programa “bonus vacanze” –un val de fins a 500 euros per 
a incentivar el turisme domèstic–. No obstant això, aquestes estratègies han tingut 
resultats dispars en funció de les condicions socials i econòmiques de cada territori, 
i també sobre la base de l’impacte social de la COVID-19, tant des d’un punt de vista 
sanitari com socioeconòmic. D’aquesta manera, per exemple, el turisme internacio-
nal jugava un paper clau en la balança per compte corrent espanyol, molt major que 
altres països europeus turístics com per exemple França o Itàlia, i la mobilització 
del turisme domèstic hauria de ser molt major per compensar aquestes pèrdues. 
Així, mentre que Espanya era dels principals exportadors de turisme del conjunt de 
la UE, Alemanya destacava per ser importador turístic net –la qual cosa significa 
que surtin més turistes alemanys cap a l’estranger que turistes internacionals rep el 
país–. D’aquesta manera, el 2019 la contribució neta del turisme internacional en la 
balança de pagaments espanyola s’elevava al 3,7% del PIB (46,26 miliards d’euros) 
(Tourspain, 2020), davant dels 44,9 miliards d’euros negatius d’Alemanya que repre-
sentaven un 1,3% del seu PIB (Bundesbank, 2020). Així com s’ha assenyalat, amb 
l’esclat de la pandèmia es va produir un augment del turisme domèstic, però la socie-
tat espanyola la qual abans de la COVID-19 ja comptava amb un 40% de la població 
que no podia permetre’s unes vacances, aquesta mateixa no podia cobrir el buit que 
deixava el turisme internacional–de fet l’estiu del 2020–. En canvi, Alemanya si 
que va experimentar un augment notable del turisme domèstic i d’aquesta manera 
la despesa turística que cada any s’efectuava en destins com Mallorca, es produïa in 
situ (Nieves, 2020). En definitiva, mentre que la sequera del turisme internacional 
a Espanya causava un efecte dominó en el conjunt de l’economia que es reflectia 
en els agregats macroeconòmics, en el cas alemany la pandèmia havia suposat la 
reducció de sortides de turistes a l’estranger i el reforçament del turisme domèstic 

https://www.eldiario.es/catalunya/hambre-castiga-localidades-turisticas-catalana_1_5972740.html
https://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/pobreza-golpea-35-poblacion-canaria-situacion-estructural-agudiza-crisis-desatada-coronavirus_1_6290887.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/viajes/20200701/482046727961/mas-de-100000-familias-italianas-piden-el-bono-vacacional-de-hasta-500-euros.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190828/4723532049/vacaciones-espana-datos-derecho-informe-ine.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20190828/4723532049/vacaciones-espana-datos-derecho-informe-ine.html
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amb un impacte positiu en la seva economia. Precisament, l’elevada especialitza-
ció turística espanyola és un dels factors que permeten entendre el motiu pel 
qual s’estima que Espanya sigui dels països més castigats econòmicament per 
la pandèmia, amb una caiguda aproximada del PIB l’any 2020 del 12,4% respecte 
2019, comparada amb la mitjana de la UE del 7,4% o la mundial del 4,3% (European 
Commission, 2020). 

D’altra banda, crida l’atenció el fet que Amèrica Llatina i el Carib seran la 
regió del planeta que sofrirà el major enfonsament econòmic, amb una caiguda del 
PIB del 9,1% el 2020, on la COVID-19 ha arrossegat a 45 milions de persones cap a 
la pobresa. La Xarxa Llatinoamericana per Justícia Econòmica i Social (Latindadd) 
exposa com, després de dècades de polítiques neoliberals i ajustos estructurals, la 
regió és la que presenta una major desigualtat a nivell mundial –l’1% de la població 
més rica acapara el 21% dels ingressos–, la qual cosa es combina amb una pressió 
tributària minúscula. Així, la COVID-19 ha precipitat una situació precària i vul-
nerable a Amèrica Llatina i el Carib que ha eixamplat encara més els patrons de 
desigualtat (Latindadd, 2020). Així mateix, la regió que havia experimentat un cert 
auge econòmic en la dècada anterior de la mà del boom de les commodities, que va 
donar lloc a una ronda extractivista, i l’expansió turística en determinades zones 
tindrà serioses dificultats per rellançar el cicle d’acumulació donada la seva elevada 
dependència de l’exterior (García-Macías i García-Zamora, 2020).

Un capitalisme en transformació, amb guanyadors i perdedors

La crisi de la COVID-19 ha suposat un cop dur al circuit primari d’acumulació –
producció de béns i serveis–, amb el turisme com un dels sectors més severament 
afectats. Cal subratllar el fet que en les solucions aplicades per sortir d’una crisi 
es troben les llavors de les següents crisis (Harvey, 2014). D’aquesta manera, si 
una de les principals vies de sortida a la crisi del 2008 va ser mitjançant l’aprofun-
diment de l’acumulació de base turística, la crisi deslligada per la COVID-19 podria 
tenir una forta repercussió precisament sobre ella. També cal recordar que les crisis 
són moments de destrucció creativa, cosa que no significa que totes les faccions 
del capital entrin en fallida, sinó tot el contrari. Així, la pandèmia, malgrat ser el 
detonant d’una crisi capitalista espectacular, es convertiria en el boc expiatori per 
explicar una crisi del capitalisme global sense precedents (Álvarez, 2020a; Harvey, 

https://www.latindadd.org/
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2020). L’explicació es fonamentaria en el fet que una causa exògena a les lògiques 
del capital ha deslligat una profunda crisi global. No obstant això, a més del fet que 
la crisi de la COVID-19 és fruit de les mateixes dinàmiques del capital i no un “de-
sastre natural” (Davis, 2020; Malm, 2020; Foster et al., 2021), cal recordar que abans 
que esclatés la pandèmia, el capitalisme global estava a les portes d’una nova crisi, 
amb una caiguda dels beneficis continuada (López i Rodríguez, 2020), en el qual 
l’economia mundial s’havia sostingut en bona part gràcies a l’embranzida xinesa as-
sociada a un potent boom constructor (Harvey, 2020), i en què la bombolla financera 
se sostenia gràcies a continuades injeccions de liquiditat per part dels estats després 
de la crisi de 2008 (Flores, 2020; Foster et al., 2021).

Entre altres solucions, la sortida de la crisis del 2008 es va resoldre mitjançant 
l’ascens del capitalisme de plataforma. No obstant això, a través d’aquest capita-
lisme no s’aconsegueixen rellançar les taxes de benefici conjuntes del capitalisme 
global, sinó que s’ha produït una creixent disputa entre els capitals pels beneficis. 
En aquesta confrontació, qui surten reforçats son els megafons d’inversió, com Blac-
kRock i Vanguard, i les corporacions de les tecnologies de plataforma i tecnològi-
ques, les GAFAM (Google –Alphabet–, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), que 
s’han convertit en les de major cotització (Srnicek, 2017; Murray, 2020). 

La lluita pel benefici i el conflicte entre diferents faccions del capital també es va 
deslligar en el si del capital turístic. Una clara mostra d’això es troba darrere de la 
fallida del gegant Thomas Cook al setembre de 2019. La seva caiguda es va deure a 
una combinació d’elements: una creixent competència del capital digital en l’àmbit 
dels viatges; l’aprofundiment de les dinàmiques financeres (i les seves turbulències) 
a l’interior de les grans corporacions turístiques; les creixents incerteses associades 
al Brexit; i els efectes del canvi climàtic que afectava la planificació del viatge per 
part dels potencials turistes (Pratley, 2019).

Una de les principals respostes del capital davant la pandèmia va ser una caigu-
da en totes les borses del planeta. Per a apaivagar la situació, els bancs centrals van 
reforçar la política d’expansió quantitativa (QE - Quantitative Easing) –compra de 
bons, deute públic i garanties de préstecs– dotant una quantitat ingent de liquiditat 
sota el supòsit teòric que això, en contenir els tipus d’interès dels bons corporatius 
i deute públic, agilitzaria el crèdit, facilitant el finançament dels governs, empreses 
i famílies, i calmaria el pànic del capital reflectit en la prima de risc. Així, el Banc 
Central Europeu va llançar el Programa de Compres d’Emergència Pandèmica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_cuantitativa
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(PEPP), dotat amb 750 mil milions d’euros, que van augmentar-se en successives 
ocasions fins a aconseguir els 1,85 bilions d’euros a finals del 2020, i la Reserva Fe-
deral dels Estats Units (FED) hauria injectat uns 4 bilions de dòlars –entre els es-
tímuls es trobava l’ingrés de 1200 dòlars per adult, més 500 per cada fill– (Sánchez, 
2020). A més, les autoritats monetàries asseguraven el seu compromís a mantenir 
l’helicòpter monetari fins que fos necessari i relaxar les condicions imposades a la 
banca després de la crisi del 2008.

Els efectes d’aquesta expansió de liquiditat han beneficiat bàsicament el 
gran capital, enlloc de beneficiar al conjunt de la societat (Dolack, 2020). Aques-
ta enorme liquiditat ha permès, entre altres coses, mantenir encara actives “corpo-
racions zombis” –aquelles que no son capaces de cobrir les seves despeses finance-
res–, repartir dividends, fins i tot en companyies amb pèrdues, recompra d’accions 
per evitar la caiguda de cotització de les empreses, i disparar una bombolla borsària 
activada per la compravenda d’accions pel fet que la borsa s’ha convertit en un refugi 
per a la inversió respecte altres formes, particularment en renda fixa –bons de deute 
públic–(Álvarez, 2020b). Les dinàmiques borsàries perfilen una distribució geogrà-
fica que representa les dinàmiques del capital i la seva recomposició. D’aquesta ma-
nera, les majors revaloracions es concentraven en les borses dels EUA –particular-
ment les empreses que cotitzen a el Nasdaq (increment del 43,6%)–, la Xina que és 
també una gran potència tecnològica (augment de l’índex borsari xinès, CSI300 del 
24,83%) i el Japó (augment del Nikkei japonès del 16.01%). L’embranzida d’aques-
tes places financeres es deu a tres factors: primer, millors expectatives de reactiva-
ció econòmica regional; segon, alta presència d’empreses tecnològiques; i, tercer, 
corporacions amb forta presència internacional i perspectives d’expansió. En l’altre 
extrem es troba l’IBEX-35 que encapçala les pèrdues borsàries en el 2020, la qual 
cosa es deu, entre altres qüestions, a la pràcticament nul·la presència de companyies 
tecnològiques i l’arrossegament a la baixa de la banca, empreses de construcció i 
immobiliàries, energètiques i companyies vinculades al turisme i viatges (Fortuño, 
2020; Fernández, 2020).

D’aquesta manera, la interrupció del circuit primari del capital no ha anat 
acompanyada de la interrupció de les dinàmiques financeres, més aviat el con-
trari, ja que un context d’enorme liquiditat i incertesa és perfecte per al capital 
financer més agressiu. D’aquesta manera, el capital financer i el de plataforma, que 
havien cobrat gran protagonisme després del crack del 2008, han estat els que han 

https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-09-20/los-zombis-protagonizaran-la-economia-europea-poscovid_2754331/
https://www.elconfidencial.com/economia/2020-09-20/los-zombis-protagonizaran-la-economia-europea-poscovid_2754331/
https://www.infolibre.es/noticias/economia/2020/05/12/la_mitad_del_ibex_reparte_dividendos_pese_coronavirus_incluidos_bancos_aseguradoras_empresas_perdidas_106692_1011.html
https://www.capitalmadrid.com/2020/9/17/57554/las-empresas-ponen-a-tope-la-maquina-de-la-autocartera.html
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sortit més beneficiats de la pandèmia. D’aquesta manera, Pablo Elorduy (2020) des-
taca tres grans guanyadors d’aquest procés:

• Blackstone, que llençava el programa Blackstone Real Estate Partners Eu-
rope VI dotat de 9.800 milions d’euros, el major fons immobiliari d’Europa, 
al mateix temps que el seu president, Stephen A. Schwarzman, era el prin-
cipal donant de la campanya presidencial de Trump. 

• BlackRock, el major gestor de fons del món amb presència en bona part 
de les grans companyies del planeta, s’assegurava una posició destacada 
en el que es presumeix serà una de les vies de sortida a la crisi COVID-19, 
l’anomenada economia verda, gràcies al contracte amb la Comissió Euro-
pea com a assessor per integrar els criteris de sostenibilitat en la supervisió 
bancària (CEO, 2020). També ocupa una posició rellevant en l’adminis-
tració Biden als EUA mitjançant l’elecció dels seus CEOs per a càrrecs 
com el de Brian Deese, que l’han nombrat director del Consell Econòmic 
Nacional. 

• Finalment, la gran beneficiada per la COVID-19 ha sigut Amazon, junt 
amb les grans tecnològiques (Alphabet, Apple i Microsoft), que ha expe-
rimentat un augment vertiginós de les vendes i de la seva cotització. Una 
mostra d’això és el fet que Jeff Bezos, el seu conseller delegat, s’ha conver-
tit gràcies a la COVID-19 en la persona més rica de la història.

D’altra banda, entre les grans perdedores de la pandèmia es troben les com-
panyies de la branca BEACH (Booking, Entertainment, Airlines, Hotels), és a 
dir aquelles vinculades al turisme. Algunes d’elles han arribat a perdre un 80% 
del seu valor (Nhamo et al., 2020). Amb la caiguda del turisme i dels viatges –el 
transport representava abans de la pandèmia el 60% del consum de petroli–, les 
companyies petrolíferes també han experimentat una de les caigudes més es-
pectaculars de la història, al mateix temps que els preus del petroli queien en 
picat (Kucharz et al., 2020). 

La pandèmia s’està postulant com el detonant d’un gir i aprofundiment en les 
lògiques del capital que ja s’estaven produint abans de la crisi de la COVID-19. 
Aquesta reordenació es podria concretar en: primer, la recomposició en els amos 
del capital amb un creixent pes dels megafons d’inversió en el govern del capital 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/08/companias/1586369878_521583.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/08/companias/1586369878_521583.html
https://www.publico.es/internacional/elecciones-eeuu-presidente-blackstone-principal-donante-campana-trump-wall-street.html
https://www.expansion.com/economia/politica/2020/12/03/5fc9437ae5fdeaab4d8b470f.html
https://elpais.com/economia/2020-04-24/y-el-ganador-de-la-crisis-es-jeff-bezos.html
https://www.visualcapitalist.com/covid-19-downturn-beach-stocks/


41#TOURISMPOSTCOVID19 
TURISTIF ICACIÓ CONFINADA → índex

En perspect iva

(Juste, 2020); segon, auge de les tecnològiques en l’expansió del capitalisme de 
plataforma (Srnicek, 2017) i de vigilància (Zuboff, 2019); tercer, augment del pa-
per de l’Estat per sostenir un capitalisme senil, amb un fort suport i col·laboració 
amb el capital en matèria de vigilància (digitalització), en les anomenades tecnolo-
gies verdes i robotització (Robinson, 2020). Finalment, i quart, una recomposició 
espacial de l’economia-món capitalista en un nou (des)ordre de caràcter multi-
polar, amb la intensificació de formacions regionals i reforçament de l’estat-nació. 
En aquesta recomposició es podria culminar el procés de declivi de la vella Europa 
i l’auge del bloc oriental encapçalat per la Xina (Bringel, 2020).

En un context de col·lapse de l’activitat turística en pràcticament tot el globus, els 
lobbies i grans corporacions turístiques, que s’han caracteritzat per la seva ferma 
defensa dels règims fiscals deprimits, han exigit que els governs sortissin en la 
seva ajuda i rescat (Bianchi, 2020; Nhamo et al., 2020). Es compleix així la vella 
fórmula: “too big to fail”. La major part de les empreses turístiques han sofert un 
dur revés amb la pandèmia, sent les més severament afectades les petites i mitjanes 
empreses, moltes d’elles en risc de desaparèixer o que ja han hagut de tancar defini-
tivament com a Canàries o Balears. 

Transformacions en el sector aeronàutic

Probablement un dels emblemes de la fallida turística sigui el sector aeronàutic, 
exemplificat per les imatges d’aeroports buits i avions aparcats en els hangars. In-
fraestructures aeronàutiques i companyies aèries són una excel·lent mostra dels pro-
cessos de privatització, financiarització, concentració oligopolística i precarització 
associada a la turistificació global. Una tendència que a més s’ha combinat amb un 
fort suport a les empreses per part dels estats, mantenint encara participacions sig-
nificatives en les seves estructures accionarials (Hinkes-Jones, 2014; Ramos, 2019).

Malgrat el seu escàs pes en el conjunt de l’economia, tal com plantejava la OECD 
(2020), el paper de l’aviació és clau en la dinamització de tot un conjunt d’activi-
tats del capitalisme global. Els costos de la COVID-19 per les companyies aèries, 
com per al conjunt de les companyies turístiques, no es deuen solament a les pèrdues 
de vendes, sinó també per les cancel·lacions. La major part de les companyies aèries 
van ser reticents a reemborsar els bitllets i en el seu lloc van oferir abonaments de 
viatge pensant que es tractava d’una malaltia passatgera, però que amb el pas del 

https://www.eldia.es/tenerife/2020/08/02/isla-pierde-2-300-empresas-22366914.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/11/14/12-empresas-cerraran-encuesta-pimem-23143301.html
https://www.theguardian.com/world/gallery/2020/apr/22/planes-grounded-coronavirus-pandemicsit-idle-airports-world-pictures
https://es.euronews.com/2020/04/28/las-companias-aereas-se-resisten-reembolsar-los-vuelos-cancelados-por-el-covid-19
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temps s’han vist obligades a reemborsar, encara que això ha generat successius con-
flictes donades l’incompliment de les companyies (Nhamo et al., 2020). Per aquest 
motiu s’han llançat paquets potents de rescat públic dirigits a les companyies aèries 
les quals aconseguien a l’agost del 2020 uns 159 mil milions de dòlars, fet que cobria 
aproximadament el 38% de les pèrdues estimades. La meitat d’aquesta injecció pú-
blica es realitza als Estats Units, seguits d’Alemanya, França i Països Baixos (Abat 
et al., 2020; OECD, 2020). 

A la UE les companyies aèries van pressionar perquè els rescats no estiguessin 
subjectes a condicionants socials, per la qual cosa s’han permès acomiadaments i 
reestructuracions de plantilles, ni a condicionants ambientals, es a dir sense neces-
sitat de reduir les emissions contaminants. D’acords amb el monitor de rescat a les 
companyies aèries elaborat per Greenpeace, Transport & Environment i Carbon 
Market Watch, dels 37 mil milions d’euros destinats al rescat de les aerolínies només 
els relacionats amb Air-France-KLM Group i Austrian Airlnes contenen condicio-
nants ambientals i son tremendament laxos. Tot això es produeix precisament en uns 
moments en què les companyies aèries estaven sent objecte de crítica a causa del seu 
pes en la contaminació atmosfèrica –la Comissió Europea va reconèixer que l’im-
pacte de l’aviació era el triple del que s’havia considerat fins avui– i la tebiesa de les 
mesures per a reduir la seva contribució al canvi climàtic (Rivas, 2020).

A Espanya, l’esclat de la COVID-19 es va precipitar quan s’estava tancant l’ad-
quisició d’Air Europa per part del grup IAG-Iberia per mil milions d’euros. Gràcies 
a la pandèmia, IAG s’ha fet amb la companyia per la meitat de preu, posposant el 
pagament fins a 2026. Aquest preu, no obstant això, estava vinculat al fet que Air 
Europa havia rebut préstecs per un valor de 475 milions d’euros de part de l’estat a 
través de la SEPI (Societat Estatal de Prestacions Industrials) més de 140 milions en 
crèdits de l’ICO (Institut de Crèdit Oficial), que haurà d’assumir IAG després de la 
seva adquisició. A més, les altres companyies d’IAG, Iberia i Vueling havien rebut 
conjuntament crèdits bancaris amb l’aval de l’estat per valor de 1.010 milions d’eu-
ros. El cas d’IAG Group simbolitza perfectament l’esquizofrènica i contradictòria 
evolució de companyies aèries públiques –la britànica British Airways i l’espanyola 
Iberia–, després d’un llarg procés de privatització i financiarització. La teòricament 
empresa privada multinacional té com a principal accionista Qatar Airways (25%), 
que al seu torn és propietat del govern de Qatar, als quals s’uneixen grans fons com 
Capital Research & Management Co (1,49%), BlackRock (0,88%) o el fons sobirà 

https://cadenaser.com/programa/2020/06/01/hoy_por_hoy/1591005413_536827.html
https://cadenaser.com/programa/2020/06/01/hoy_por_hoy/1591005413_536827.html
https://www.eurocockpit.be/news/hall-shame-snapshot-new-anti-crew-practices-emerging-during-covid19
https://www.eurocockpit.be/news/hall-shame-snapshot-new-anti-crew-practices-emerging-during-covid19
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/22/airlines-seek-128bn-in-coronavirus-bailouts-without-environmental-conditions-attached
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/22/airlines-seek-128bn-in-coronavirus-bailouts-without-environmental-conditions-attached
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noruec Norges Bank Investment Management (0,82%). Així mateix, el cas d’IAG 
també simbolitza la possible tendència d’algunes grans companyies, no només pel 
procés de concentració amb l’adquisició d’Air Europa, sinó per la creixent presa de 
posicions dins del grup de Qatar Airways després de l’anunci de la vacuna contra 
la COVID-19 i la suposada recuperació turística. A més, cal tenir en compte que la 
caiguda del sector aeronàutic ha repercutit també en les corporacions propietàries 
d’infraestructures aeronàutiques i les empreses de fabricació aeronàutica i militars, 
com el grup americà Boeing (amb pèrdues de 3.487 milions de dòlars) i l’europeu 
Airbus (amb pèrdues de 2.686 milions d’euros). Totes dues companyies, considera-
des estratègiques tant als EUA com a la UE, també han estat objecte prioritari en 
els plans de rescat, com el pla francès de rescat d’aviació (15 mil milions d’euros). 
Finalment, en el cas d’AENA resulta igualment paradigmàtic el procés de privatit-
zació, financiarització i deriva corporativista de l’estat. AENA gestiona els aeroports 
espanyols, a més de diversos aeroports en altres països, i va començar a cotitzar a 
borsa l’any 2015 després de la privatització del 49% de la companyia. Entre els seus 
socis trobem a BlackRock, Capital Research Management Co., Vanguard, Norges, 
entre altres, amb la qual cosa el 51% restant està en mans de l’empresa pública 
ENAIRE. AENA, que arrossegava un deute de gairebé sis mil milions d’euros, s’ha 
vist atrapada per l’abrupta caiguda del trànsit aèria i alguns dels seus socis, com 
BlackRock, han reduït la seva participació en visites de la incertesa i la difícil (sinó 
impossible) recuperació a curt termini dels vols a xifres anteriors a la pandèmia. La 
reducció de la participació del fons exemplifica les estratègies financeres d’aquests 
grups, que rebaixen la seva participació en moments crítics, a l’espera que siguin 
els estats els qui assumeixin el deute atenent el valor estratègic de la companyia, un 
autèntic monopoli.

Commoció en el sector hoteler

El sector de l’allotjament, fonamentalment l’hoteler, s’ha vist profundament alterat 
pel desplegament de la crisi de la COVID-19, la qual cosa es veu reflectit amb clare-
dat en una caiguda espectacular de la taxa d’ocupació. Les cancel·lacions de reserves 
es van precipitar amb l’anunci de la pandèmia i des del mes de març del 2020 molts 
establiments han tancat les seves portes o han operat sota mínims (Nhamo et al., 
2020). En la mesura que els establiments hotelers són punts calents (hotspots) en la 
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dispersió de malalties infeccioses ha fet que les companyies d’aquest sector sofreixin 
amb major severitat els efectes de la pandèmia. 

Davant aquesta situació, les companyies han desplegat diferents estratègies per 
evitar la caiguda d’ingressos, especialment una vegada superada l’etapa inicial de 
tancament total. Una primera via ha consistit a dur a terme protocols de seguretat 
COVID-19 mitjançant aliances amb empreses certificadores, asseguradores i tec-
nològiques. Una segona fórmula ha consistit a extreure la màxima rendibilitat a les 
instal·lacions hoteleres oferint serveis a clients no allotjats a l’establiment. La tercera 
opció s’ha centrat en la reconversió d’hotels per oferir nous usos, hotels híbrids, amb 
espais de treball particularment dirigits a aquells que realitzen teletreball i també 
com espai de residència (Pastor, 2020).

No obstant això, la crisi de la COVID-19 no ha afectat, ni afectarà, de la mateixa 
forma a totes les companyies hoteleres. Encara així és molt probable que es produei-
xin canvis en el sistema de producció de base hotelera, una reestructuració corpora-
tiva i fins i tot una recomposició espacial de la pròpia producció hotelera. Mentre les 
taxes d’ocupació hotelera s’esfondraven a Europa i Amèrica Llatina, encara que en 
el cas d’Europa va recuperar fins a un 40% durant un breu lapse de temps el mes de 
juliol, en el cas de la Xina l’ocupació ha anat remuntant fins a situar-se entre un 60% 
i un 70% (Fenerty i Rossi, 2020). Així, la combinació de grans companyies hotele-
res xineses, recolzades en l’Estat o la propietat d’aquest, el control primerenc de la 
pandèmia, la fèrria disciplina imposada pel govern xinès, un mercat domèstic xinès 
(i regional asiàtic) en expansió, i una població més jove que l’europea o nord-ame-
ricana, pot fer pensar que el pol de la producció turística (i hotelera) es desplaci del 
Mediterrani cap a l’est asiàtic. 

La incidència de la pandèmia ha estat desigual en funció de la dimensió de 
la companyia, el tipus d’explotació exercida, i la distribució geogràfica. Així, per 
exemple, l’impacte de la COVID-19 en les cadenes nord-americanes ha estat més lleu 
que les europees perquè, en primer lloc, les restriccions als Estats Units van ser me-
nors que a la UE i molts establiments van poder continuar oberts. En segon lloc, les 
companyies centrades en el turisme urbà i de negocis –la classe business i de luxe–, 
com és el cas de Marriott International, van sofrir major incidència que altres com-
panyies centrades en altres segments –la classe econòmica–. En tercer lloc, les com-
panyies que comptaven amb major proporció d’establiments en propietat –i el deute 
associat a aquests– estaven molt més exposades als efectes de la crisi que aquelles 

https://www.expansion.com/empresas/transporte/2020/06/27/5ef7189b468aeb40438b4571.html
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altres companyies amb una política d’explotació sobre la base de contractes de gestió 
o franquícia. És a dir, les cadenes nord-americanes, com Hilton que explotava la ma-
jor part dels seus establiments sota aquestes fórmules, resultarien molt menys afecta-
des, en general, que les europees, com la francesa Accor (Wilmot, 2020).

En el cas espanyol la incidència de la crisi també es diferencia en funció del 
model d’explotació i el tipus de companyia. Quan va esclatar la crisi del 2008 el 
model predominant consistia que les cadenes eren principalment propietàries dels 
seus establiments. En aquell moment, moltes companyies van haver de vendre ac-
tius hotelers per reduir els deutes contrets amb la banca. A partir d’aquest procés de 
venda és quan van aparèixer els fons d’inversió amb les societats gestores hoteleres o 
SOCIMI hoteleres (per exemple, Blackstone, Hay Partners, CBRE Global Investors, 
HIG Capital Meridia Capital, Omega Capital, Starwood capital, entre les principals). 
Actualment la situació ha canviat radicalment i a Espanya es poden distingir entre 
un important nombre de cadenes que exploten els hotels mitjançant contractes de 
lloguer (27,4% de les habitacions de les 100 primeres cadenes), aquelles que són 
propietàries dels hotels (56%), i finalment aquelles cadenes que exploten els hotels 
amb contractes de gestió o franquícia (16,2%) (Coello, 2020). 

Per tant, es pot establir un gradient de severitat de la crisi en funció de la tipolo-
gia d’explotació. Per una banda, les companyies més afectades són les que exploten 
els hotels amb un contracte de lloguer, ja que no podran disminuir molt la partida 
dels costos fixos que representa el lloguer de l’immoble, per l’altre estan aquelles 
qualificades com asset light, que operen amb contractes de gestió o franquícia. Però 
les companyies més preparades per fer front a la crisi no eren només aquelles que 
anaven “lleugeres” quant a la propietat (asset light), sinó que reduïen el màxim els 
costos fixos, fet que s’aconseguia mitjançant polítiques agressives d’externalització, 
com per exemple el cas de la cadena NH (Yrigoy i Cañada, 2019). En canvi, les ca-
denes que tenen establiments en propietat podrien desprendre’s d’aquests per poder 
cobrir costos i aguantar un cert temps. Aquestes últimes corresponen al model de 
les companyies estatunidenques i britàniques altament financiaritzades com: Wynd-
ham Hotels Worldwide (100% dels hotels a Espanya), Intercontinental Hotels Group 
(100% dels hotels a Espanya), Marriott International (93% dels hotels a Espanya) o 
Hilton (79% dels hotels a Espanya). En canvi, entre les cadenes que exploten més 
hotels sota contracte de lloguer es troben Barceló Hotel Group (78,4% de les habita-
cions a Espanya) i NH (71,8%) (Coello, 2020). 
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Tot i que les companyies hoteleres espanyoles havien experimentat una època 
daurada, entre el 2010 i 2019, en la qual es registren rècords de beneficis, la crisi 
de la COVID-19 comença a minvar els seus romanents de caixa. Precisament, NH 
ha sigut de les primeres hoteleres que va recórrer a un préstec coordinat per BBVA 
i Santander de 250 milions d’euros amb l’aval de l’ICO (Institut de Crèdit Oficial) 
i el Grup Barceló també va aconseguir 760 milions de finançament bancari als 
quals se sumaven 200 milions amb aval de l’ICO. Per a fer front a l’impacte de 
la crisi, les companyies hoteleres van ampliar els préstecs bancaris, augmentant 
l’exposició de la banca, que només pels grans grups sumaria uns 3.500 milions 
d’euros (Ugalde, 2020). 

Si l’any 2008 la banca es va desplomar arrossegada per la bombolla immobiliària, 
podria donar-se el cas que la banca espanyola col·lapsés a causa de l’explosió de la 
bombolla turística i la paràlisi econòmica (Larrouy, 2020). La banca ha pressionat a 
les companyies hoteleres perquè es desprenguin d’actius immobles i així obtenir li-
quiditat. Una mostra d’aquesta estratègia la tenim en la venda de l’hotel Nobu Hotel 
Barcelona, propietat de la cadena Nobu Hospitality de Robert de Niro, explotat sota 
un contracte de gestió amb la cadena catalana Selenta Group, al fons ASG Iberia. 
Un altre exemple el tenim en la venda del Grup Barceló d’un dels seus establiments 
emblemàtics a Mallorca, l’hotel Formentor, per 165 milions d’euros al fons d’inver-
sió andorrà Emin Capital. Amb la crisi turística associada a la COVID-19 s’ha 
produït una profunda agitació en la qual apareixen fons d’inversió de tota mena 
a l’espera que algunes companyies asfixiades pels deutes es vegin obligades a 
vendre els seus hotels a preus de ganga (Brunet, 2020; Vallano, 2020). Així doncs, 
els gestors de fons en plena crisi estaven captant liquiditat per desembarcar en el 
mercat immobiliari hoteler europeu: el fons Schroder Real Estate Hotels amb seu 
a Luxemburg (425 milions d’euros); l’espanyola Azora European Hotel & Lodging 
(680 milions d’euros); o el ja citat fons d’inversió Blackstone (9.800 milions d’euros). 

A més de l’accentuació del paper dels fons immobiliaris i altres gestors d’ac-
tius en la propietat dels establiments hotelers, entre altres actius immobiliaris, hem 
d’apuntar tres processos més que es poden donar arran de la reestructuració de la 
producció turístic-hotelera deslligada per la pandèmia. Tots aquests processos es 
poden donar de manera combinada i en diferent grau. En primer lloc, com en qual-
sevol crisi capitalista es produeix una dinàmica de destrucció creativa que es po-
dria traduir en la desaparició de companyies i concentració en grans grups. De 
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moment, no obstant això, les diferents ajudes estatals rebudes i les expectatives que 
el cicle turístic es reactivi aviat ha permès que no es propaguessin les fallides. En 
qualsevol cas, empreses turístiques ja suspenen pagaments en diferents països com 
per exemple la cadena hotelera britànica Travelodge que, pressionada per Secure 
Income REIT –propietat de Goldman Sachs i altres hedge funds – a la qual tenia 
llogats els establiments, ha aconseguit signar un CVA (Company Voluntary Arren-
gement) per reduir el lloguer i posposar els deutes. El segon procés que es contempla 
es caracteritza per un procés de concentració del capital, tal com mostra l’intent 
de fusió entre les dues majors cadenes hoteleres europees, la britànica IHG (Inte-
Continental Hotels Group) i la francesa Accor. En aquest context és plausible que 
les fórmules d’expansió dels grups guanyadors se centrin fonamentalment en con-
tractes de gestió i franquícia, tal com ha anunciat Meliá Hotels International, que 
preveu inaugurar 58 hotels fins l’any 2023 sota aquestes fórmules. En relació a l’an-
terior, si les formes prioritàries d’explotació seran aquelles centrades en la reducció 
de costos fixos, és molt probable que les cadenes amb major recorregut en aquesta 
mena d’explotació guanyin terreny a nivell mundial. I, fonamentalment es tracta de 
les companyies anglosaxones. És per això que, per exemple, en el cas de Espanya, 
podria donar-se una accentuació de la penetració de les cadenes hoteleres estatuni-
denques i britàniques, fet que ja està succeint a Balears amb l’entrada de Four Sea-
sons, Apple Leisure Group o IHG. Finalment, el tercer procés a tenir en compte té a 
veure amb les reestructuracions en la composició dels propietaris de les cadenes 
hoteleres. Precisament, just abans de la pandèmia ja s’apuntaven canvis significatius 
en aquesta direcció que tenien a veure amb una major presència de fons sobirans, 
com és el cas de Norges Bank amb un 3,03% de Meliá Hotels International, major 
extensió dels fons xinesos (i asiàtics) en la propietat de cadenes hoteleres occidentals 
–la xinesa Jin Jiang International ja es va fer amb Louvre Hotels, el Radisson Hotel 
Group, i comptava amb la participació majoritària del grup francès Accor– i també 
dels megafons d’inversió com BlackRock o Vanguard que per exemple ja es troben 
en l’accionariat de grans hoteleres com Meliá.

Touroperadors, amb menor rellevància

En la nova recomposició del capital turístic-hoteler s’intueix una caiguda del pro-
tagonisme dels grans turoperadors europeus que van jugar un paper clau en la 
creació de les cadenes hoteleres espanyoles. Els dos grans turoperadors europeus, 
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TUI i Thomas Cook, van dur a terme una potent política d’integració horitzontal, 
mitjançant l’absorció d’altres operadors de viatges, i d’integració vertical, mitjançant 
l’expansió cap a tots els segments de la producció turística –companyies aèries, de 
creuers i hotels, fonamentalment–. Els canvis en l’organització de la producció tu-
rística, caracteritzats per una major rendibilitat per aquells grups que anaven lleu-
gers d’equipatge (asset light), ja van arrossegar a Thomas Cook a la fallida el 2019 i 
aquest mateix any TUI presentava una caiguda de resultats del 28% respecte el 2018. 
Una qüestió a tenir en compte sobre el gegant turístic és que, malgrat ser la joia de la 
corona turística alemanya, els seus principals accionistes era la família del magnat 
rus Mordashov a través de Unifirm Limited (24,9%), el magnat egipci Hamed El 
Chiaty a través de DH Deutsche Hòldings Limited (4,7%), i el grup hoteler mallorquí 
Riu (3,6%). Sobre aquesta situació es va precipitar la crisi de la COVID-19 que ha 
portat al grup a reduir la seva flota d’avions i buscar altres fórmules de desinversió 
per reduir la càrrega dels deutes, com la venda d’hotels. Per sortejar la situació de 
TUI, el banc públic alemany per la Reconstrucció y el Desenvolupament (KfW) 
va atorgar a la companyia un crèdit de 1800 milions d’euros en el mes d’abril y un 
altre de 1.200 en el mes de agosto. Posteriorment, a principis de gener del 2021 es 
plantejava un tercer paquet d’ajuda pública de 1800 milions d’euros y es va acordar 
que 420 milions d’aquestes ajudes es convertissin en participacions de l’empresa, 
amb el que el govern alemany podria arribar a controlar el 25% de la companyia. 
Amb la deriva de TUI també es poden albirar alguna de les possibles caigudes de 
les grans corporacions turístiques, de manera molt similar a com va ocórrer amb 
la banca després del crack del 2008, que es podria caracteritzar per l’entrada dels 
governs en les estructures accionarials de les companyies després d’haver esgotat 
la via dels rescats. Es tractaria fonamentalment d’una socialització de les pèrdues, 
però com ha ocorregut per exemple amb la banca i el destacat cas de Bankia, això 
no significaria una redefinició ni una transformació de l’organització social de la 
producció turística.

Airbnbficació de l’allotjament turístic

Finalment, cal tenir en compte també els efectes de la COVID-19 sobre el procés 
d’airbnbficació. La disrupció de la pandèmia va interrompre la vertiginosa expan-
sió planetària de la mercantilització turística d’habitatges de la mà de plataformes 
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com Airbnb, Booking o Homeaway. Precisament, Airbnb tenia prevista la seva sor-
tida a borsa, en el prestigiós grup del Nasdaq, quan va esclatar la pandèmia i el seu 
valor potencial queia dels 50 mil milions de dòlars als 31 mil. La dissolució dels 
viatges i la caiguda abrupta de les estades fonamentalment en els centres urbans 
va arrossegar també a totes aquelles persones que s’havien lliurat al somni rendista 
adquirint habitatges per dirigir-los a l’imparable frenesí d’Airbnb a unes caigudes de 
les reserves del 85% i cancel·lacions del 90%. Les quotes hipotecàries es pagaven 
soles i solament calia penjar les millors fotos en el portal de la plataforma. Davant 
la caiguda del negoci turístic, propietaris d’habitatges en diferents parts del món 
van dirigir els seus habitatges cap al mercat de lloguer de llarga durada (Temperton, 
2020), mentre que altres propietaris simplement han decidit esperar que es recuperi 
l’activitat com és el cas de Madrid (Pérez i Casado, 2021). No obstant això, el fet que 
un habitatge es llogui per estades més llargues no significa que això sigui a costa del 
procés d’airbnbificació que s’identifica amb els STR (Short Term Rentals), ja que la 
companyia també ofereix l’opció de LTR (Long Term Rentals) en la seva estratègia 
d’aprofundiment de la mercantilització global de l’habitatge. 

Davant les cancel·lacions de gran part dels set mil habitatges que comercialitzava 
Airbnb, la companyia va disposar un pla per reemborsar les estades reservades fins 
a maig i els propietaris rebien una compensació del 25% a través del fons d’ajuda a 
amfitrions, més un altre fons de 10 milions de dòlars per compensar els superhosts. 
Per fer front a la complexa situació d’Airbnb, els seus directius van aconseguir mil 
milions de finançament al 10% d’interès liderat pels fons Silver Lake i Sixth Street 
Partners, als quals se sumaven Apollo Global Management, Sixth Street Partners, 
Oaktree Capital Management i Owl Rock, BlackRock, Eaton Vance Corp., Fidelity 
Investments i T. Rowe Price Group. Precisament, després d’aquesta operació la va-
loració de la companyia es desplomava fins els 18 mil milions de dòlars. Un aspecte 
que val la pena subratllar és que Airbnb, malgrat el seu accelerat ascens, presentava 
pèrdues en el 2019. Això es devia al fet que la companyia havia disparat els seus 
costos amb la construcció de la seva seu a San Francisco, augmentant la contracta-
ció de personal i el llançament de nous productes com Airbnb Experiences o Airbnb 
Magazine (Grind et al., 2020). Per fer front a la caiguda d’ingressos, la companyia 
va retallar 800 milions de dòlars en màrqueting i va anunciar l’acomiadament de 
1900 treballadors –25% de la plantilla mundial–, que fonamentalment es tractava de 
treballadors d’empreses subcontractades com un call center de Barcelona. 
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Després d’un any convuls, el mes de desembre Airbnb sortia a Borsa. Precisa-
ment, feia menys d’un mes que Pfizer va anunciar que havia aconseguit una vacuna 
eficaç contra la COVID-19, fet que va provocar un repunt de totes les borses i, espe-
cialment, de les empreses de la branca BEACH cotitzades. En un context d’enorme 
liquiditat, després de les injeccions dels bancs centrals, i amb els anuncis del retorn 
del business as usual, Airbnb es va estrenar a Wall Street duplicant el valor de sortida, 
passant dels 100 mil milions de dòlars –malgrat tancar l’exercici amb unes pèrdues 
d’uns 1.500 milions de dòlars–. Un valor que superava el de les principals cadenes 
hoteleres mundials: Hilton, IHG i Marriott. Amb la sortida a Borsa, entre els prin-
cipals accionistes de la companyia, a més dels socis fundadors –Brian Chesky (11,6 
mil milions de dòlars), Joe Gebbia (10,7 mil milions) i Nathan Blecharczyk (10 mil 
milions), es trobava el fons de Sequoia Capital (12,4 mil milions de dòlars). Gràcies 
a aquest fons, que també ha participat en empreses com Apple, Instagram o Google, 
la companyia va obtenir finançament per a iniciar la seva expansió l’any 2009. Per 
poder comprendre l’extraordinària sortida a bossa d’Airbnb no només s’ha de tenir 
en compte al fenomen de l’elevada liquiditat, sinó que seria plausible pensar que en 
el turisme postCOVID-19 les fórmules Airbnb siguin les que es vagin imposant en 
la producció turística. D’una banda, la companyia compta amb els avantatges de les 
corporacions tecnològiques de plataforma, assumint riscos relativament baixos en 
tenir uns costos fixos molt inferiors als d’altres corporacions com les hoteleres. D’al-
tra banda, és probable que, amb la potencial caiguda del turisme urbà i de les desti-
nacions turístiques de masses, es produeixi un aprofundiment de la mercantilització 
turística dels habitatges en les zones rurals pròximes a les àrees metropolitanes –tal 
com ja ha ocorregut en bona part de la UE (European Commission, 2020).

Treball turístic, més precarietat

Amb la interrupció de bona part de l’activitat turística a causa de la pandèmia, el 
treball vinculat a aquesta tipologia d’activitats ha patit una forta destrucció, 
comparativament major que en altres sectors, i que ha posat en evidència l’enor-
me vulnerabilitat del turisme. En el cas espanyol, on el , segons l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE), això no pot ser considerat un problema menor. Casos como 
l’acomiadament el maig del 2020 de 924 treballadors i treballadores d’un call cen-
ter subcontractat per Aibnb a Barcelona, responsable de l’atenció dels seus clients, 
ens va posar aviat en alerta davant la situació que s’acostava. D’acord amb les da-
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des aportades per Comissions Obreres, durant l’any 2020, mig milió de persones 
d’aquest sector podrien haver perdut el seu lloc de treball: fins el mes de novembre 
haurien deixat de cotitzar a la Seguretat Social 238.524 persones en hostaleria, i 
340.372 persones estaven incloses dins d’Expedients de Regulació Temporal d’Ocu-
pació (ERTO), amb un futur incert que podria acabar en desocupació. En aquest 
sentit, a partir de desembre del 2020 han començat a acumular-se casos d’acomia-
daments a empreses que prèviament han estat amb ERTO. Així, la cadena hotelera 
NH va anunciar a mitjans de febrer del 2021 que plantejava fer un Expedient de 
Regulació d’Ocupació (ERO) en el qual preveia acomiadar a unes set-centes per-
sones dels seus serveis centrals, principalment a Madrid i Barcelona, quan aquesta 
empresa s’ha beneficiat prèviament d’ajudes públiques a través dels ERTO. Per part 
seva, els sindicats han denunciat que es tracta d’una operació per contractar personal 
més econòmic aprofitant la conjuntura. Un altre exemple semblant, també de mitjans 
de febrer del 2021, és el de la cadena Iberostar, en la seva divisió de viatges, World-
2meet (W2M), que va finalitzar l’ERTO que tenia amb un acord amb els sindicats 
per a posar en marxa un ERO que comporta 246 acomiadaments, davant dels 299 
inicialment anunciats per l’empresa, i dels quals 167 es concentraran a les Balears, la 
zona més afectada. Per les mateixes dates, una altra gran empresa d’intermediació, 
Logitravel, va anunciar un ERO en tres de les seves filials que podria afectar entre 
300 i 400 persones treballadores. 

En ciutats com Barcelona, on el turisme té un especial pes en la seva economia, 
la pèrdua d’ocupació en aquest sector augmenta clarament. Segons fonts del Depar-
tament de Treball de la Generalitat de Catalunya sistematitzats per l’Observatori de 
Turisme a Barcelona, en el tercer trimestre del 2020 els afiliats a la Seguretat Social 
van disminuir un 16,4% en comparació amb les dades del mateix període de l’any 
anterior, 16.525 afiliats menys. Així mateix, durant el mes de setembre del 2020 el 
nombre de contractes acumulat es va reduir un 72,4% en contrast amb les dades 
d’aquell mateix mes l’any 2019. 

La pèrdua d’ocupació ha estat generalitzada en les diverses branques de 
l’activitat turística: serveis d’allotjament, alimentació, entreteniment, atraccions 
turístiques, gestió de viatges i informació, transport, i fins i tot en institucions cul-
turals com a museus, on es registra una enorme quantitat d’acomiadaments segons 
una enquesta del Consell Internacional de Museus (ICOM). Episodis com els viscuts 
per la tripulació dels creuers, que durant mesos no van poder tornar als seus llocs 
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d’origen i van romandre reclosos als vaixells en una situació de màxim risc sanitari, 
mostren la cara més extrema d’aquesta situació. En contrast amb els discursos apo-
logètics de la indústria i els seus lobbis, l’actual crisi ha confirmat que el treball 
turístic és un recurs d’un sol ús, del qual les empreses prescindeixen sense majors 
garanties quan ho necessiten.

Aquesta situació ha afectat d’una forma aguda als col·lectius laborals que es 
trobaven en una situació laboral més precària, el que comporta un increment de 
la desigualtat. De fet, la destrucció d’ocupació es va concentrar des d’un inici de la 
pandèmia en els llocs de feina temporals, que es el que demostra un comportament 
més volàtil a causa precisament de la seva vulnerabilitat, como es desprèn de la En-
questa de Població Activa (EPA) amb dades del quart trimestre del 2020. En l’última 
quinzena de març del 2020 més de dues terceres parts dels 900.000 llocs de feina 
perduts eren temporals. La seva incidència s’ha produït d’una forma especial en per-
sones immigrants, dones i joves, que ocupen pitjors posicions en el mercat laboral. 
Pel que respecta a la joventut, durant els últims anys era en qui es concentraven les 
majors taxes de parcialitat involuntària, que suposa poder treballar menys hores de 
les desitjades, segons un estudi de l’Observatori Social de La Caixa. I durant aquest 
últim any, la destrucció d’ocupació s’ha produït majoritàriament entre els més joves. 
Així mateix, segons dades de l’Enquesta de Població Activa, la pèrdua de feina ha 
sigut quatre vegades superior entre els menors de 25 anys que en el total nacional. 

A més de la pèrdua d’ocupació, l’actual crisi s’ha traduït també en una disminu-
ció salarial que incideix especialment en els qui ja percebien menors ingressos i es-
taven en pitjors condicions en el mercat laboral. Així ho mostra un estudi d’Eurostat 
sobre l’afectació de la pandèmia en els ingressos laborals. En el cas espanyol, durant 
l’any 2020, els qui tenien els ingressos més baixos han rebut un 10% menys en com-
paració amb l’any anterior, a diferència dels qui perceben les retribucions més altes, 
per als quals només s’ha reduït un 2%. En el mateix sentit, les persones joves, d’entre 
24 i 39 anys, serien les que més han vist reduït el seu salari, a més de sofrir retallades 
majors en les hores treballades, segons un informe de l’empresa demoscòpica 40db 
a partir d’una enquesta a mil persones entre 16 i 75 anys a Espanya. Per altre banda, 
existeix també el risc que s’incrementi la bretxa salarial entre homes i dones que, 
segons dades d’UGT, es situa en termes generals per sobre del 23%, amb una recu-
lada de 3 punts que torna a situar la diferència en les xifres del 2013. Això explicaria 
perquè les dones troben feina en sectors molt feminitzats amb pitjors retribucions, 
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com l’hostaleria, els allotjaments o el comerç. D’alguna manera, la conjuntura també 
afavoreix que els empresaris apliquin rebaixes salarials les quals anteriorment no 
s’haguessin atrevit. Així, per exemple, el grup Globalia va imposar reduccions de 
fins un 30% en els salaris de la plantilla d’Air Europa, tot i que ha rebut préstecs de 
l’Estat a través de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI).

L’ocupació informal associada al turisme també s’ha vist fortament colpeja-
da, la qual cosa ha provocat que certs col·lectius tinguessin majors dificultats per 
sobreviure. Així, en ciutats com Barcelona, amb la caiguda de la presència de tu-
ristes, venedors ambulants, coneguts com “manters”, impossibilitat aquest mitjà de 
vida, semblaria que han derivat cap a la recollida de fruita en el camp o es dediquen 
a la recollida de ferralla, segons el Gremi de Recuperació de Catalunya, encara 
que també ha hagut una minoria que ha pogut trobar feina elaborant mascaretes en 
millors condicions.

La precarietat estructural en la qual s’ha fonamentat el turisme, incrementa les 
dificultats dels treballadors i treballadores davant situacions greus com les actuals. 
Així, els baixos salaris i l’extensió de formes d’ocupació atípiques (contractes tem-
porals, a temps parcial, externalitzat, entre altres), permeten poca capacitat d’estal-
vi. La necessitat de guanyar-se la vida pràcticament al dia empeny a moltes perso-
nes a córrer majors riscos sanitaris per fer front a les seves necessitats, o treballar 
sense suficients mesures de seguretat. Com més gran sigui la precarietat dels 
treballadors del turisme més s’aguditza la seva vulnerabilitat, i això accentua 
el seu risc, i el del conjunt de la societat, davant de previsibles noves situacions 
de crisis sanitària.

Tot aquest procés de destrucció d’ocupació i empitjorament de les condicions 
laborals ha donat lloc a un increment dels processos d’empobriment i exclusió 
social de sectors laborals tradicionalment associats al turisme. L’agreujament de 
la crisi econòmica, sense altres sectors capaços de generar llocs de feina de manera 
equivalent, i una major pressió sobre els serveis públics de protecció social, a més de 
problemes socials apressants com l’habitatge, pot derivar en una acceleració de dinà-
miques d’empobriment i exclusió social. La pandèmia de la COVID-19 arriba en un 
moment en què els efectes de l’anterior crisi del 2008 encara no havien estat resolts, 
amb un elevat nivell de pobresa crònica. De fet, la taxa de risc de pobresa a Espanya 
no baixa del 20% de la població des de l’any 2007, segons dades de l’Enquesta de 
Condicions de Vida de l’INE. I la incidència de la pobresa entre persones treballa-
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dores a Espanya també ha empitjorat. La pobresa severa assoleix ja la xifra de més 
de 5 milions de persones a Espanya, segons un estudi d’Oxfam, que empitjora per 
la despesa mínima en termes de protecció social, una de les més baixes de la Unió 
Europea. Una investigació realitzada per economistes de la Universitat Complutense 
de Madrid (UCM) i de la Universitat d’Oxford (Anglaterra) identifica que l’índex de 
pobresa a Espanya podria augmentar en 10 punts, del 25 al 35 per cent, però amb 
major incidència en les comunitats autònomes que més depenen del turisme, com 
Canàries (14 punts) i Balears (19). 

En l’actualitat el mercat laboral no pot garantir a un nombre creixent de persones 
treballadores una feina decent i això té com a conseqüència la vulneració de necessi-
tats i drets bàsics (FOESSA, 2020). En conseqüència, durant els últims mesos s’han 
incrementat molt les demandes d’ajuda als Serveis Socials per part de persones amb 
un perfil de treballador precari, vinculat en especial a la hostaleria i el comerç. En 
el cas de Balears, una de les comunitats més turistificades, amb aproximadament un 
35% del seu PIB en aquesta activitat, la distribució per part de la Creu Roja d’aju-
des bàsiques, que inclouen aliments, productes d’higiene personal o de neteja de la 
llar, ha passat d’11.000 el 2019 a 52.000 en els deu primers mesos de 2020. En ciutats 
turístiques, especialment aquelles que es van construir sota lògiques fordistas vin-
culades al mercat internacional amb forts nexes amb grans turoperadores, aquesta 
dependència d’un sol tipus d’activitat és molt elevada i pot comportar un risc alt. Per 
exemple, a Catalunya la desocupació s’aguditza especialment a les ciutats costaneres 
turístiques i les seves perspectives de recuperació són molt pitjors que en altres co-
marques amb major diversificació econòmica i presència d’activitat industrial. La di-
ferència entre territoris turistificats i territoris amb turisme es distingeix en aquests 
moments de manera aguda, ja que en el primer cas, la crisi de l’ocupació turística té 
efectes estructurals que sobrepassen el soci-laboral, mentre que en l’altre l’afectació, 
tot i que pugui ser greu, és més aviat de caràcter sectorial (Borràs, 2020). D’aquesta 
manera, no pot descartar-se la possibilitat d’assistir a un cicle semblant al qual es va 
produir amb la desindustrialització de ciutats emblemàtiques com Detroit o Flint 
als Estats Units després de la fallida de la producció automobilística. Serà aquest 
el destí de ciutats del litoral mediterrani com Salou, Calvià o Lloret de Mar, la 
població de la qual es veu cada vegada més abocada a les ajudes alimentaries para 
sobreviure? ¿O de llocs com Los Cristianos, en el municipi d’Arona, al sud-oest de 
Tenerife, que ja s’ha abandonat, sense pràcticament cap comerç?

https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/superar-covid-reducir-desigualdad-oxfam-intermon.pdf
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/10/el_atraso_gasto_social_respecto_lastra_espana_ante_nueva_crisis_114317_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias&rnot=1092183
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/12/10/el_atraso_gasto_social_respecto_lastra_espana_ante_nueva_crisis_114317_1012.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=smmshare&utm_campaign=noticias&rnot=1092183
https://www.eldia.es/sociedad/2021/02/23/canarias-baleares-crecido-pobreza-covid-35364097.html
https://www.eldia.es/sociedad/2021/02/23/canarias-baleares-crecido-pobreza-covid-35364097.html
https://www.eldia.es/sociedad/2021/02/23/canarias-baleares-crecido-pobreza-covid-35364097.html
https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-nuevos-pobres-pandemia-economia-sumergida-precariedad-desamparo.html
https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-nuevos-pobres-pandemia-economia-sumergida-precariedad-desamparo.html
https://www.publico.es/sociedad/coronavirus-nuevos-pobres-pandemia-economia-sumergida-precariedad-desamparo.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/12/27/ano-pobreza-generalizada-baleares-26765796.html
https://www.ccma.cat/324/turisme-dor-treballadors-pobres-doble-castig-laboral-a-la-costa-per-la-pandemia/noticia/3064218/?fbclid=IwAR3Yb7nNbPY0pL0HgMvstjX5qaXcCZOXhM9-RC9K2w6iXfan_foJiiWIIl8
https://www.lavanguardia.com/economia/20201119/49540799223/turismo-cataluna-impacto-pandemia-coronavirus.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20201119/49540799223/turismo-cataluna-impacto-pandemia-coronavirus.html
https://www.publico.es/sociedad/catalunya-monocultivo-turistico-aboca-costa-brava-paron-economico.html
https://www.publico.es/sociedad/catalunya-monocultivo-turistico-aboca-costa-brava-paron-economico.html
https://www.publico.es/sociedad/catalunya-monocultivo-turistico-aboca-costa-brava-paron-economico.html
https://ctxt.es/es/20210101/Politica/34812/tenerife-los-cristianos-turistas-crisis-coronavirus-israel-merino.htm


55#TOURISMPOSTCOVID19 
TURISTIF ICACIÓ CONFINADA → índex

En perspect iva

Els governs de diferents països han habilitat mecanismes de protecció social 
per als treballadors i treballadores del turisme, amb major intensitat en uns casos 
que en uns altres. A Espanya, gràcies als Expedients de Regulació Temporal d’Ocu-
pació (ERTO) s’ha pogut reduir significativament l’impacte de la crisi en l’ocupació. 
Per aquesta via, algunes treballadores i treballadors han rebut una prestació per part 
de l’Estat que cobria una part significativa del que era el seu salari mentre no hi 
havia activitat. En ple confinament, el nombre de persones en ERTO a Espanya va 
ascendir a 3,6 milions (23% dels treballadors) i en termes relatius les majors propor-
cions es van concentrar en els dos arxipèlags caracteritzats per la seva híper-especia-
lització turística (Balears amb un 38,6% dels seus traballadors en ERTE i Canàries 
amb un 37,1%). El desembre del 2020 la xifra va descendir fins a 755.613. La majoria 
es concentraven en els sectors de menjars i begudes i allotjament. La dificultat per 
impulsar de nou el cicle turístic a causa de la persistència de la pandèmia ha forçat 
la pròrroga dels ERTO fins a finals de maig del 2021 a l’espera que l’augment de les 
vacunacions permeti recuperar la temporada turística. Però accedir a aquests instru-
ments de protecció social ha estat diferent en funció de la posició que s’ocupava en 
la jerarquia laboral prèviament existent. I com estructuralment el sector s’ha fona-
mentat en treball precari de manera majoritària (Cañada, 2019), el seu efecte ha 
estat que els qui tenien pitjors condicions de feina, amb contractes a temps parcial o 
temporal, sota processos d’externalització, o com a autònoms, han tingut dificultats 
majors per accedir a aquesta tipologia d’ajudes, i en el cas de fixos discontinus ha 
variat en funció dels territoris.

Malgrat la rellevància de les polítiques d’ajudes a treballadors i treballadores, 
presenten grans limitacions ateses les profundes transformacions laborals caracte-
ritzades per la cronificació de la precarietat. En aquest sentit, aquelles persones que 
estaven subjectes a contractes temporals i precaris, i encara més aquelles persones 
que treballen en l’economia informal, no han pogut acollir-se a aquesta mena de 
prestacions. Això ha tingut un particular biaix de gènere, perquè les pitjors con-
dicions d’ocupació es concentren majoritàriament en dones, i si a més es tenen en 
compte variables de raça, edat i origen de classe social encara més (Moreno i Ca-
ñada, 2018). Els col·lectius més precaris i vulnerables de la societat són aquells més 
exposats a la crisi: sense accés o limitat accés a la sanitat pública, amb insuficients 
prestacions socials, obligats a buscar altres vies de manteniment, i augmentant els 
nivells de pobresa (ILO, 2020). 
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La recuperació de l’activitat turística, encara quan es disposi d’una vacuna gene-
ralitzada que faciliti de nou la mobilitat internacional i, d’altra banda, es promogui el 
turisme domèstic, a curt i mitjà termini, difícilment aconseguirà els volums existents 
previs a la gran crisi del 2020. Això implica que, en la lluita per la supervivència en 
un context general advers, amb un mercat turístic menor i de “competència ferotge”, 
en paraules de Marta Blanco, presidenta del Consell de Turisme de la Confederació 
Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), una de les opcions a les quals 
recorreran les empreses, com tradicionalment han fet, serà augmentar la pressió 
per reduir els costos laborals. Aquesta via es pot veure facilitada per un mercat la-
boral propici a aquesta devaluació del treball. Així, l’increment de la desocupació 
i l’empobriment, poden accentuar la competència entre persones treballadores per 
aconseguir un lloc de feina, o que per por de perdre’l s’acceptin rebaixes en drets i 
s’aguditzin les dinàmiques d’autoexplotació . Aquesta por s’hauria estès àmpliament 
en l’actual context, sobre condicions de treball, inseguretat i salut en el context de la 
COVID-19 del Grup d’Investigació en Riscos Psicosocials, Organizació del Treball 
i Salut (POWAH) de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Sindical de 
Treball, Ambient i Salut (ISTAS) de Comissions Obreres. La pandèmia i la crisis 
subsegüent estarien actuant sota l’esquema disciplinar conegut com a “doctrina del 
xoc”, popularitzat per la periodista canadenca Naomi Klein (2010). 

Un altre factor a tenir en compte és que l’actual conjuntura és poc favorable 
perquè la negociació de convenis col·lectius resulti favorable per als interes-
sos i necessitats dels treballadors i treballadores. Segons dades de Comissions 
Obreres, a finals del 2020, de 53 convenis col·lectius provincials i autonòmics en el 
sector de l’hostaleria a Espanya, que afecten 1.259.483 persones, 31 estaven en vigor 
(704.296 persones), 11 estaven en negociació (369.719) i 11 més estaven sense signar 
(185.468). Els 11 convenis sense signar porten anys bloquejats per la falta d’interès 
de la patronal, com és el cas de València (que afecta 61.081 treballadors), Murcia 
(32.595) o Astúries i la Corunya (amb poc més de vint-i-tres mil treballadors en cada 
cas). Entre aquests, estava en negociació el cas més important, el de Catalunya, que 
afectava 193.894 treballadors, i que va acabar la seva vigència el 31 de desembre del 
2019. Aquest cas era especialment greu, perquè de no haver arribat a un acord, el 
marc jurídic de referència per als treballadors del sector a partir de l’1 de gener del 
2021 hauria sigut el de l’Estatut dels Treballadors, amb condicions significativament 
pitjors. La manca d’una clàusula d’ultractivitat en el conveni, a diferència de la ma-
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joria, en les quals va ser inclosa per pressió sindical, feia que, en cas de no renovació, 
en lloc de mantenir-se vigents les últimes condicions pactades, la referència passaria 
a ser la de l’Estatut dels Treballadors, la qual cosa suposa una pèrdua substancial de 
drets adquirits. Finalment, en els últims dies de l’any es va arribar a un acord, as-
sumit pels dos sindicats amb representació en la taula de negociació, UGT i CCOO, 
que implicava una renovació del conveni per dos anys (2020-2021), mantenir les 
taules salarials del 2019 i la supressió de dies d’assumptes propis per al 2021, sense 
altres canvis majors. Fins a últim moment va estar present la possibilitat que la falta 
d’acord portés a un empitjorament d’un conveni que ja emmalaltia de clares limi-
tacions, i que en la seva última negociació, per part sindical, només va ser signat 
per UGT, mentre que CCOO el va rebutjar. En aquest context, sota l’amenaça que 
encara podria haver estat molt pitjor, es consoliden condicions molt precàries que 
no modifiquen res referent a les externalitzacions, una de les grans reivindicacions 
dels últims anys, en particular del col·lectiu de cambreres de pisos, i de les diferents 
associacions de ”kellys”. 

En els pròxims anys caldrà afrontar la negociació del gruix de convenis a Espan-
ya, entre els quals destaca el de Madrid (199.055 treballadors), Las Palmas (74.054), 
Màlaga (62.673), Alacant (59.612) o Balears (39.794), i continuaran pendents, entre 
altres, els de València o Múrcia, abans esmentats. En aquest context és fàcil supo-
sar que les organitzacions sindicals ho tindran molt difícil per aconseguir millores, 
totalment necessàries en l’actual conjuntura, i que com a molt podran mantenir el 
marc vigent.

A tot això caldria afegir tant la negativa patronal a pactar canvis rellevants en 
matèria laboral, com per exemple la demanda de pujar el Salari Mínim Interprofe-
sional (SMI) o canviar alguns aspectes clau de la reforma laboral, como el fet que 
els fons europeus de reconstrucció puguin veure’s condicionats per les exigències 
de la Comissió Europea en matèria de pensions o de la mateixa reforma laboral, que 
pressiona amb una volta de rosca el mercat laboral.

Malgrat la crisi, no totes les empreses estan vivint la situació de la mateixa ma-
nera. De fet, algunes corporacions vinculades a les economies de plataforma, com 
les de compra, recollida i transport de comandes a curta distància a través de repar-
tidors sense una relació laboral clara amb aquestes empreses, han incrementat el seu 
posicionament en moltes ciutats. Els bars i restaurants cada vegada depenen més 
d’aquesta mena de serveis, i fins i tot es veuen amenaçats amb comissions molt al-
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tes per part d’aquestes empreses de repartiment, quan no son simplement substituïts 
per ‘dark kitchens’, cuines ocultes dedicades a preparar menjars a domicili, que s’es-
tan estenent sobretot en ciutats com Madrid o Barcelona. Assistim així a una pèrdua 
de centralitat del treball de cambrers o cambreres i un creixent protagonisme de 
repartidors o “riders”, en condicions de major desregulació, minses remuneracions, 
sense protecció social, obligats a treballar assumint riscos per a la seva salut, extre-
madament vulnerables, i que han arribat a ser considerats com la classe treballadora 
de referència de la nostra època. Al seu pesar, a més, constitueixen el símbol d’una 
derrota cultural, la de les classes populars que, davant d’una evident degradació 
de les condicions laborals d’un col·lectiu en creixement, som incapaços d’imposar 
un sentit comú bàsic de no consumir en aquest tipus d’empreses. D’altra banda, no 
només algunes d’aquestes empreses adquireixen major pes en l’economia turística, 
sinó que les seves estructures són prou lleugeres per a desentendre’s completament 
d’una part de la seva cadena de valor, com ocorre amb les grans plataformes de co-
mercialització d’habitatges turístics, com Airbnb, tant dels immobles que no són de 
la seva propietat com d’activitats considerades no essencials (Cañada, 2020). 

La crisi actual també sembla estar accelerant els processos de digitalització i ro-
botització, la qual cosa pot generar canvis fonamentals en les maneres d’organitzar 
el treball. D’aquesta manera, els qui atenen en la recepció, per exemple, es poden 
veure substituïts per recursos tecnològics en alguns dels seus processos, com els de 
reserves, transfers, check in, check out, entrades a las habitacions o facturació , el 
que permet reduir personal i el que queda reorientar-lo cap a serveis d’informació al 
client i de caràcter prescriptiu. Així mateix, la tasca dels check in en habitatges tu-
rístics ja estava sent substituïda de forma àmplia per mecanismes digitals d’obertura 
i accés als habitatges. No obstant això, hi ha feines que no són fàcils de substituir 
tecnològicament, o no resulta rendible fer-ho, per les despeses que entranya, en un 
context de dependència de minerals escassos emprats en els diferents dispositius 
usats, o perquè els costos laborals ja són significativament baixos a través de la in-
cidència en les formes de contractació, com les tasques de neteja. Però els canvis 
tecnològics, i sobretot els organitzatius, també poden ser molt rellevants en aquesta 
mena de tasques que requereixen un esforç físic important, tot i que puguin presen-
tar-se com una forma d’optimitzar procediments interns o incrementar la seguretat 
de certes treballadores, més aviat impliquen un increment de control sobre el treball 
efectiu que, de fet, deriva a una mena de robotització dels processos de treball humà. 
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Un altre dels grans canvis en l’organització del treball que s’ha produït a con-
seqüència de les restriccions sanitàries en nombroses activitats ha sigut la promoció 
del teletreball com a estratègia per reduir el risc de contagi. En el turisme, a 
causa de la rellevància de la presència i interacció física amb la clientela, no sembla 
haver tingut una dimensió semblant a la qual s’ha pogut donar en altres sectors. 
Així i tot, quan s’ha produït, especialment en empreses grans, com en el departa-
ment comercial, de reserves i administració en hotels, o en la gestió de comptes 
d’empreses en grans agències de viatges, sembla reproduir els mateixos problemes 
que s’han descrit en altres àmbits: limitacions en la seva regulació, malgrat alguns 
canvis significatius, com el recent Real Decret-llei 28/2020, del 22 de setembre del 
2020, de treball a distància; mitjans de producció aportats per les mateixes persones 
ocupades; insuficient control efectiu sobre els horaris; majors obstacles per a l’or-
ganització col·lectiva; dificultats de conciliació; i, finalment, major incidència entre 
les dones, que corren el risc de que es converteixi en una nova “tornada a la llar”. 
No obstant això, en altres activitats que podrien haver-se organitzat a distància, com 
serveis d’informació al client, àmpliament subcontractats a través de call centers, no 
sembla que s’hagin traslladat de forma generalitzada als domicilis particulars dels 
seus treballadors, a causa de les resistències empresarials a perdre el control sobre 
aquests processos de feina. 

En definitiva, tot sembla apuntar que estem davant d’una “tempesta perfecta” 
que pot donar lloc a un treball turístic més precari en un escenari incert i de 
major tensió social.

De nou, greenwashing

Amb la mirada posada en els esdeveniments d’últim minut, solem perdre la capaci-
tat analítica que requereix de més assossec i molta memòria. És per això que davant 
l’aclaparadora quantitat d’informacions vàries cal recordar la recent sacsejada del 
capitalisme global arran de la crisi financera iniciada el 2008 i quines van ser les 
solucions polítiques a aquesta crisi. Aquells dies, en els inicis de la crisi, les elits 
mundials reunides en el G-20 o en el Fòrum de Davos reclamaven fundar de nou 
el capitalisme i fins i tot acabar amb els paradisos fiscals. No obstant això, aquests 
focs artificials van durar poc temps i, fonamentalment els governs es van dedicar a 
rescatar les entitats financeres empatxades amb actius tòxics. Després d’aquests 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11043
https://www.ara.cat/opinio/nuria-alabao-teletreball-conciliacio-explotacio_0_2562343931.html
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rescats que es van realitzar en base a ampliar el deute públic, el capital financer 
que havia protagonitzat la bombolla es va llançar a especular amb el deute públic. 
Aquests moviments van propiciar que els governs adoptessin l’agenda de l’auste-
ritat caracteritzada per retallades en la despesa pública i privatitzacions de 
béns i serveis públics. El resultat va ser un augment considerable de la desigualtat 
i vulnerabilitat social (Lapavitsas i Fkassbeck, 2015). La lectura política d’aquesta 
sortida de la crisi era brutalment evident, així com les lectures que es poden extreu-
re davant les solucions aplicades al Sud Global després de les successives crisis des 
de la dècada dels vuitanta. El missatge és que els deutes es paguen i que el deute 
és una de les armes polítiques més potents per a aprofundir l’acumulació per 
despossessió planetària (Graeber, 2012).

Analitzar les diferents respostes polítiques enfront de la crisi de la COVID-19 
desbordaria sense cap dubte els objectius del present treball. No obstant això, per 
completar el quadre de la nostra anàlisi hem de considerar algunes de les principals 
línies d’actuació política. Les polítiques adoptades es poden classificar en fun-
ció del seu marc espai-temporal, el seu àmbit d’actuació –sanitari, econòmic, 
social–, i orientació –amortiment i rescat, recuperació–. De manera succinta, 
identifiquem les característiques de cadascuna d’aquestes línies d’actuació política. 

En primer lloc, podem destacar la resposta sanitària a l’inici de la pandèmia. 
En aquells dies, les polítiques van ser erràtiques i diferien significativament entre 
països. Un primer grup de països, fonamentalment del sud-est asiàtic, van dur a ter-
me confinaments primerencs, control (digital) de la població i severes restriccions 
als viatges. Un segon grup que van seguir més o menys les mateixes estratègies que 
els països del sud-est asiàtic, però sense la disciplina social d’aquells països, que 
com Nova Zelanda van aconseguir pràcticament eradicar la malaltia. Posteriorment, 
després que aquests països implementessin restriccions als viatges, aquestes es van 
estendre a nivell mundial. Un tercer grup de països que comptaven amb sistemes de 
salut públic relativament robustos, com per exemple Alemanya, van optar per fer 
front a la malaltia amb mesures de confinament selectives i no estrictes, distancia-
ment social, i amb un major desplegament sanitari (per exemple, proves PCR). Un 
quart grup de països, com Espanya o l’Argentina, que comptaven amb uns sistemes 
de salut públics precaris i vulnerables i que van adoptar mesures de confinament se-
veres quan la pandèmia va començar a desbocar-se. Finalment, tindríem un grup de 
països que amb sistemes de salut públic molt precaris van encapçalar el deliri nega-
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cionista de les seves autoritats sobre el coronavirus, destacant entre ells Nicaragua, 
el Brasil o els Estats Units.

Quan semblava que la incidència de la “primera onada” començava a remetre es 
van començar a desplegar noves respostes sanitàries per aplacar el virus i, sobretot, 
reactivar el circuit d’acumulació sota la premissa d’establir una “nova normalitat” 
–el business as usual–. Així, de manera desigual a nivell mundial, una vegada supe-
rada l’enorme pressió sobre els mitjans hospitalaris de la “primera onada” i després 
que es desplegués la producció i distribució de material sanitari, es van començar a 
implementar mesures sanitàries que anirien des de l’ús generalitzat de mascaretes 
fins a la realització de proves massives per detectar la COVID-19, i així poder actuar 
de manera immediata. No obstant això, les proves i el control epidemiològic que les 
acompanyaven requerien recursos financers i humans, la qual cosa en estats deses-
tructurats per les polítiques d’austeritat era pràcticament impossible. De tal manera 
que en la fase posterior a la primera onada es tornaven a reproduir les enormes bre-
txes en la gestió de la coronacrisi a nivell global. 

Enfront de múltiples pressions per a reactivar el circuit turístic, Europa va 
liderar la relaxació de les restriccions als viatges. En el cas dels estats de la Unió 
Europea, les mesures i criteris per aixecar les restriccions i gestionar els fluxos de 
visitants depenia de cada país. Si bé en un primer moment s’afirmava que per a viat-
jar es necessitaria un test PCR i/o dur a terme quarantenes, tant en la destinació com 
a la tornada al país d’origen, aviat aquestes mesures es descartarien. Suposaven una 
excessiva restricció per la reactivació del cicle turístic. En canvi, des de diferents 
països s’activava la carrera per veure qui captava abans el turista europeu mitjançant 
fórmules com els “corredors bombolla” o “corredors turístics”. En el cas espanyol, el 
primer “corredor turístic” es va establir entre Alemanya i Balears. Per aquesta raó, 
es partia del supòsit que es permetrien els viatges entre espais amb baixa incidència 
de la COVID-19. No obstant això, al cap de poc temps de la reactivació del cicle 
turístic es va produir un augment dels casos de COVID-19 en les zones turístiques 
espanyoles, la qual cosa va portar al fet que els països europeus augmentessin les 
mides i restriccions per viatjar a Espanya. En ple mes d’agost havia acabat la tem-
porada turística. Després de la decepció de l’estiu del 2020, a l’octubre la Comissió 
Europea va desenvolupar una sèrie de mesures comuns per tractar la qüestió dels 
viatges en els estats membres de la UE, entre les quals destaca la realització de la 
cartografia sobre el risc de COVID-19 en base a la qual els estats membres establi-
rien les corresponents mesures i restriccions. De totes maneres, la segona i tercera 

https://www.eldiario.es/economia/bruselas-propone-levantar-restricciones-gradualmente_1_5957309.html
https://www.eldiario.es/economia/bruselas-propone-levantar-restricciones-gradualmente_1_5957309.html
https://www.eldiario.es/internacional/competencia-europa-grecia-italia-croacia_1_6047712.html
https://www.hosteltur.com/137381_el-boe-autoriza-el-corredor-turistico-alemania-baleares.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/06/economia/1596731190_262333.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/08/06/economia/1596731190_262333.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20200819/482906218707/turismo-verano-campana-crisis-covid.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20200819/482906218707/turismo-verano-campana-crisis-covid.html
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic-0/common-approach-travel-measures-eu_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic-0/common-approach-travel-measures-eu_es
https://reopen.europa.eu/en
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onada de la pandèmia van comportar majors restriccions als viatges. Més enllà de 
quarantenes i proves PCR, totes les expectatives per reactivar el circuit turístic re-
cauen en què com a mínim el 70% de la població s’hagi vacunat abans de l’estiu 
de 2021. En qualsevol cas, el procés de vacunació es veu severament alentit degut, 
fonamentalment, a les perverses lògiques mercantils de les corporacions farmacèu-
tiques i les seves patents (Plaza, 2021). De fet, la major part de les dosis de vacunes 
les han adquirit els països del capitalisme avançat, deixant al marge el Sud Global 
que Winnie Byanyima (2021) ha definit com un “apartheid de vacunes”. No obstant 
això, davant les aclaparadores evidències que el dubtós i lent avanç de la vacunació 
es deu al fet que està subjecta a la violència del capital, des dels lobbis turístics se 
senyala la mala gestió pública como única causa i proposen como solució més ac-
tuació privada.

Davant l’esclat de la pandèmia i amb la finalitat de fer front al cop econòmic que 
va suposar el confinament es van perfilar tota una sèrie de polítiques d’amortiment 
i rescat. En un primer moment, els bancs centrals de les principals potències –Es-
tats Units, Unió Europea, el Regne Unit i el Japó– van posar en marxa programes 
d’expansió quantitativa (quantitative easing - QE), mentre que el Banc Popular de 
la Xina optava per una política centrada en la rebaixa de tipus d’interès, renegocia-
ció de préstecs, injecció de liquiditat subjecta a préstecs a mitjà termini en lloc de la 
compra de bons. L’altre pilar que acompanya el QE és la reducció dels tipus d’interès 
a mínims històrics. Les injeccions de liquiditat sumen quantitats astronòmiques: la 
Reserva Federal , després d’una primera operació de dos bilions de dòlars, va anun-
ciar que no s’establirien límits a l’expansió quantitativa, situant-se al febrer del 2021 
al voltant dels 7,4 bilions de dòlars; el Banc Central Europeu va llançar el Programa 
de Compres d’Emergència Pandèmica de 750 milions d’euros, ampliant a 1,85 bilions 
d’euros; el Banc d’Anglaterra va injectar 895 mil milions de lliures; o el Banc del Japó 
anunciant compres il·limitades de deute públic i bons corporatius. En principi aques-
tes operacions haurien, entre altres coses, dotar de liquiditat als governs per fer front 
a les despeses de la crisi, injectar liquiditat a les entitats financeres per mobilitzar el 
crèdit, apuntalar el valor de les corporacions davant un escenari de pèrdues, rebaixar 
el valor de les divises i incentivar les exportacions. No obstant això, una de les prin-
cipals conseqüències que es deriven de la política del QE és un augment del preu de 
les accions, la qual cosa alimenta la bombolla borsària (Dolack, 2020).
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https://www.eldiario.es/economia/el-banco-central-chino-inyecta-liquidez-para-aliviar-las-presiones-por-la-covid-19_1_6167034.html
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Si bé als països del capitalisme avançat han sigut els bancs centrals els en-
carregats d’activar l’helicòpter monetari, entre altres mesures, el Fons Monetari 
Internacional i el Banc Mundial han tingut un protagonisme especial als països 
del Sud Global, en ampliar recursos financers i suspendre temporalment el paga-
ment dels serveis del deute. Tal com sosté el mateix FMI la coronacrisi comportarà 
el major deute de la història del capitalisme (IMF, 2020). D’aquesta manera, les 
denominades polítiques d’amortiment de la crisi traslladen al futur deutes 
aclaparadors. En cas d’aplicar-se les mateixes lògiques del passat recent, els cos-
tos socials que suposaria fer front al major deute de la història podrien no solament 
prolongar la crisi, sinó també desencadenar potents turbulències sociopolítiques. 
De fet, dos informes del FMI publicats a l’octubre del 2020 i gener del 2021 alerten 
d’una possible onada global d’esclats socials en el termini d’un màxim de dos anys 
després de la fi de la pandèmia. 

Per evitar el sofriment que provocarà el deute, diferents col·lectius s’han pro-
nunciat a favor de la condonació del pagament del deute. No obstant això, davant la 
petició per part d’economistes europeus de cancel·lar el deute, Christine Lagarde, 
presidenta del BCE, va respondre rotundament que és inconcebible que el BCE con-
doni el deute vinculat a la COVID-19.

Entre les polítiques d’esmorteïment i rescat cal destacar totes aquelles mesures 
dirigides a pal·liar els efectes de la crisi en la destrucció d’ocupació i assegurar 
ingressos per les persones i col·lectius més afectats per la pandèmia. Aquest 
tipus de polítiques són molt variades i desiguals a nivell mundial. La seva imple-
mentació té molt a veure amb dos factors: d’una banda, la fortalesa de les polítiques 
públiques en matèria d’ocupació i protecció social prèvies a l’esclat de la pandè-
mia. I, d’altra banda, les mateixes característiques del món laboral segons el grau 
de formalitat/informalitat, característiques contractuals, etc. Una mostra d’aquesta 
mena de polítiques és el SURE (Instrument Europe de Recolzament Temporal per 
Mitigar els Riscos de Desocupació en una Emergència) de la Comissió Europea, 
un fons de 100 mil milions d’euros en forma de préstecs als estats membres per 
costejar els efectes de la crisi en el treball. Els dos principals països que han acudit 
al SURE són Itàlia (27,4 mil milions d’euros) i Espanya (21,3 mil milions d’euros). 
De nou, aquest instrument també generarà deute i actualment els principals benefi-
ciats dels bons socials són grans fons d’inversió, asseguradores i fons de pensions. 
Espanya és un cas exemplar de l’aplicació d’aquesta mena de polítiques, mitjançant 
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l’aplicació dels anomenats ERTO (Expedient de Regulació Temporal de l’Ocupa-
ció) anteriorment explicats. 

A més de les polítiques de protecció social indicades, els governs de diferents 
països del món han desplegat mesures de suport a les empreses com, per exemple, 
l’ajornament i/o reducció d’impostos, moratòries en el pagament de la cotització 
social, ajudes directes en forma de préstecs, reducció d’impostos, com principals 
mesures3. L’activitat turística, al ser una de les més afectades per la crisi, bona part 
de les polítiques de rescat i amortiment fan referència expressa al turisme, cosa que 
no ocorre amb els altres sectors. Una clara mostra d’això és el cas de la Comissió 
Europea. En l’àmbit turístic les mesures adoptades han anat en diferents sentits. 
D’una banda, ajudes directes per part dels governs per rescatar companyies com 
seria el cas de TUI a Alemanya o Globalia a Espanya. Quant a les demandes de 
reducció d’impostos per part de les corporacions, les polítiques aplicades han osci-
l·lat entre la rebaixa fiscal de Donald Trump a les grans empreses (Dolack, 2020) 
fins a les rebaixes en diversos països de la UE de l’IVA en les activitats de restau-
ració, entreteniment i turisme. A més de la inclusió del turisme en els paquets de 
rescat globals –per exemple, els ERTO a Espanya on la restauració i l’allotjament 
representaven el 60% dels treballadors en aquesta situació– i les ajudes directes a 
empreses, s’han desplegat plans específics com el pla alemany dotat de 840 milions 
d’euros destinats fonamentalment a satisfer les demandes de reemborsaments de 
bitllets i paquets de vacances o el pla de rescat de l’hostaleria i el turisme espanyol 
amb 4200 milions d’euros.

Finalment, tenim les polítiques de recuperació. En aquest sentit, la COVID-19 
ha precipitat una crisi global ja anunciada, i ha servit de pretext per llançar progra-
mes de reestructuració del capital a gran escala. Així, s’ha notat que per a fer front 
a la coronacrisi s’hauria de llançar un “Pla Marshall” (Kozul-Wright, 2020). A més, 
l’esclat de la crisi s’ha entrellaçat amb les exigències per la descarbonització del ca-
pitalisme derivades de l’emergència climàtica. En aquest sentit, ja abans de la pandè-
mia i des de diferents fronts es venia reclamant l’anomenat Green New Deal (Klein, 
2019). Així, bona part dels plans de recuperació de les principals potències basculen 
retòricament sota dos eixos: sostenibilitat i digitalització. Tal com exposen Climate 
Action Tracker, a partir de l’anàlisi dels paquets de polítiques recuperació davant la 

3 Pel cas dels estats membre de la UE es recomana consultar aquest lloc Web de la Comisión Europea. En el cas 
específic del turisme (tot i no cobrir tots els països del món) es pot consultar la web de la UNWTO. 
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COVID-19, de cinc dels grans emissors de gasos d’efecte d’hivernacle –Xina, UE, 
l’Índia, Corea del Sud i els EUA–,la major part dels programes de rescat no estaven 
condicionats ambientalment. O bé, malgrat la retòrica ambiental trobem que la ma-
jor part de les partides no estaven subjectes a condicionants ambientals (CAT, 2020). 

Probablement, un dels casos paradigmàtics del gir verd dels paquets de rescat 
és el de la UE. La COVID-19 ha servit per desplegar un ampli paquet de polítiques 
per orientar la reestructuració del capital europeu amb l’objectiu de situar de nou 
la potència europea en l’ordre internacional que emergeixi després de la pandèmia. 
El maig del 2020 la Comissió Europea va presentar el paquet de mesures Next 
Generation EU (NGEU) dotat amb 750 mil milions d’euros als quals s’afegeix 1,07 
bilions procedents del Marc Financer Pluriennal. Els estats membres hauran de for-
mular plans de recuperació i resiliència dels quals prop d’un 30% ha de destinar-se 
a projectes verds i un 20% a digitalització. Més enllà de la retòrica, tot sembla in-
dicar que les grans companyies del capital fòssil –incloses les turístiques– seran 
les grans beneficiàries d’aquestes mesures (Pérez, 2020). Particularment, les grans 
companyies turístiques espanyoles s’han unit per captar 5800 milions d’euros del 
Next Generation EU per suposadament destinar-los a la reconversió cap un turisme 
verd i intel·ligent, més uns altres dos mil milions per la renovació de dotze zones tu-
rístiques madures sol·licitats per Meliá, Barceló, Riu e Iberostar Juntament amb les 
polítiques de rescat verd també s’han llançat unes altres que van precisament en la 
línia oposada com és el cas dels Estats Units on Trump va aprofitar la pandèmia per 
eliminar o rebaixar lleis de protecció ambiental (Holden, 2020) o el cas d’Espanya 
on diferents governs autonòmics van rebaixar normatives ambientals (Tena, 2020). 
Entre les mesures de recuperació turística, a més dels paquets directes, sembla que 
els mecanismes de control digital jugaran un paper cada vegada més important –tu-
ristes amb codi de barres–, lectures amb codi QR per al suposat control biomèdic 
dels clients, a més de la supervisió digital del treball amb la possibilitat d’implicar 
dosis d’explotació majors. 

En definitiva, es tracta de mesures que serveixen per apuntalar a les grans cor-
poracions i el reverdiment del capitalisme, però que deixen intactes les causes de 
la pandèmia: la crisi de la biodiversitat. Tal com argumenta Andreas Malm (2020), 
tot sembla indicar que l’agenda reformista arriba massa tard davant una situa-
ció d’emergència crònica. És per això que cal repensar i formular de nou com 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/01/22/hoteleras-unen-captar-5-800-29969651.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/01/22/hoteleras-unen-captar-5-800-29969651.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/01/29/companias/1611913922_316994.html
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actuem políticament, des de posicions emancipadores, per resistir a l’efecte de la 
COVID-19 i organitzar-nos col·lectivament en un món travessat per la concatenació 
d’emergències.

Perspectives per sortir de la crisi, també des del turisme

Els processos de turistificació han donat lloc a una enorme vulnerabilitat social 
que s’ha vist agreujada per la COVID-19. En conseqüència, ens trobem davant un 
moment de canvi històric en el qual podem preveure una deterioració social en-
cara major de la situació anterior a la pandèmia, sinó hi ha suficient capacitat 
d’organització i resistència social que ho eviti i reverteixi el procés. A curt termini, 
les perspectives resulten ombrívoles. En aquesta crisi se sobreposen múltiples di-
mensions que requereixen diferents respostes. En primer lloc, és necessari reaccio-
nar davant els creixents processos d’empobriment i exclusió social. En segon lloc, 
han d’establir-se de manera urgent límits al poder financer i corporatiu que acreix 
les desigualtats socials que donen lloc a les dinàmiques de precarització existent. 
Finalment, ha de construir-se una proposta política amb la qual posar en marxa un 
programa de transició socioecològica, atesa la noció de límits, que ens faci menys 
vulnerables que els actuals models de turistificació, particularment intensos en im-
portants àrees de la geografia espanyola. 

Sens dubte, la resposta a l’actual conjuntura va molt més allà del turisme. Re-
quereix una intervenció política global de caràcter postcapitalista que posi fre 
a l’actual desordre neoliberal i al carrer sense sortida al qual ens aboca a la ma-
joria de la humanitat. Però al mateix temps, el turisme és part central de l’actual 
economia capitalista, i requerim perspectiva política per incidir en la seva trans-
formació. Sense oblidar aquesta dimensió àmplia, en la finalització d’aquest text, el 
nostre propòsit és esbossar algunes idees que puguin contribuir a elaborar un 
programa d’intervenció postcapitalista des de l’àmbit turístic. Ho fem des de 
perspectives emancipatòries, és a dir, amb el propòsit moral d’eliminar qualsevol 
forma d’opressió o dominació i, al seu torn, afavorir una expansió de les capacitats 
humanes que permetin una vida digna en una societat justa en pau amb el planeta 
(Goulet, 1995; Wright, 2014).

La principal dificultat amb la qual ens trobem al construir propostes de transfor-
mació turística des de posicions d’esquerra és l’escassa tradició de la qual partim en 
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aquest àmbit específic, a diferència del que ens ocorre en altres àrees, com l’educa-
ció, la sanitat o el treball, on ens resulta més senzill identificar propostes de política 
pròpies. Fins l’actualitat, les esquerres, en les seves diverses expressions i tradicions, 
s’han concentrat fonamentalment en donar resposta als impactes del model de turis-
tificació. Fer front als processos de despossessió i explotació no ha sigut fàcil, i és 
molt el que devem a aquesta resistència social, veïnal i sindical. Sense ella l’escenari 
seria molt pitjor. Al mateix temps, quan algunes expressions de l’esquerra política 
han arribat a certs espais de poder institucional ho han fet sense prou força social ni 
claredat d’idees sobre quines polítiques turístiques s’havien d’impulsar. Amb major 
o menor capacitat i intenció, s’ha intentat posar certs límits a les pràctiques de “barra 
lliure” i dictat amb les quals l’empresariat turístic i els seus lobbis han actuat sobre 
les nostres institucions públiques. 

Com hem vist anteriorment, l’acció política predominant en moments de crisis 
associats al turisme s’ha orientat a pal·liar alguns dels seus efectes socials, però, so-
bretot, s’ha procurat propiciar el rescat i la recuperació del sector empresarial, tant 
de manera directa com indirecta. Això suposa comprometre una enorme quantitat 
de recursos, que provocaran una nova crisi d’endeutament, que en termes globals 
se situa ja a uns màxims equivalents als que es van generar en la Segona Guerra 
Mundial. Aquest endeutament l’acabarem pagant amb una nova onada de polítiques 
d’austeritat i, en realitat, sembla que tracten de fer-nos tornar a la situació prèvia al 
desastre, sota les mateixes lògiques que ens han portat a ell. Així, els riscos de les 
polítiques que s’estan dibuixant en l’actualitat per a fer front a la crisi del turisme 
són clares: accentuar el model de vulnerabilitat existent; dilapidar recursos públics 
destinats a grans corporacions; incrementar el deute públic; deixar fora dels me-
canismes de protecció social als sectors socials més desfavorits en un model que 
estructuralment es basa en la precarietat; i, finalment, i en conseqüència, reforçar 
la desigualtat. 

Enfront d’aquesta situació, des de perspectives emancipatòries en defensa de 
les necessitats i drets d’àmplies majories, urgeix formular una política turística prò-
pia que s’integri i contribueixi a un programa ampli de transició socioecològica de 
caràcter postcapitalista. Això implica un gir en la forma en la qual s’ha entès tradi-
cionalment el turisme des de les esquerres. Si bé el turisme constitueix un mecanis-
me de mercantilització de relacions i espais al servei de l’acumulació i reproducció 
del capital, també pot ser concebut i posat en pràctica com una forma de satisfacció 

https://elpais.com/economia/2021-01-16/se-avecina-una-nueva-crisis-de-endeudamiento-y-sera-pronto.html?ssm=TW_CC
https://www.eldiario.es/economia/fmi-deuda-global-dispara-maximos-segunda-guerra-mundial_1_7175696.html
https://www.eldiario.es/economia/fmi-deuda-global-dispara-maximos-segunda-guerra-mundial_1_7175696.html
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de les necessitats i capacitats humanes, de generació de benestar, salut, recreació, i 
fins i tot d’educació i pensament crític. Si naturalitzem i essencialitzem només les 
seves conseqüències negatives correm el risc de quedar-nos sense la capacitat de 
pensar la seva transformació i desconnectar-nos de les necessitats de totes aque-
lles persones que depenen d’ell i que, en alguns casos, aspiren a desenvolupar-se 
professionalment amb dignitat en aquesta activitat. Més aviat, del que es tracta és 
d’entendre el caràcter mal·leable del turisme, com a construcció social, les con-
crecions de la qual depenen de les formes d’organització, gestió i objectius als 
quals respon i, per tant, apostar per la seva transformació sota altres lògiques. 
Aquesta convicció política poc té a veure amb visions naïf que tant han abundat en 
els últims mesos, que veuen la crisi com una oportunitat perquè “tot sigui millor” i 
sortir reforçats de l’actual situació, com si es tractés d’un problema de simple volun-
tat, o de no haver-se donat compte abans dels problemes que hi havia, sense tenir en 
compte l’economia política del turisme i les relacions de poder que hi ha en joc. Per 
contra, el que estem proposant és la necessitat d’articular un programa d’acció po-
lítica per al qual cal organitzar-se i lluitar social i políticament, que abordi de 
debò la transformació d’una activitat com el turisme, central en el capitalisme 
actual. La situació present requereix que la resistència social, davant les dinàmiques 
despossessió i explotació derivades de la turistificació, i la voluntat de transforma-
ció, puguin avançar en paral·lel.

Quins criteris podrien orientar la formulació de polítiques turístiques en un sen-
tit emancipatori? Com en molts altres àmbits de l’acció política les coordenades des 
de les quals podem actuar són múltiples i es necessiten al mateix temps. Això és: 
resistència social davant les diferents expressions de despossessió i explotació; 
intervenció política per regular, controlar i proposar; i, finalment, construcció 
d’altres formes de desenvolupament turístic, sota altres lògiques i objectius als 
de la reproducció del capital. 

En termes concrets, un programa d’intervenció postcapitalista en el turisme po-
dria contenir les següents orientacions:

En primer lloc, cal impulsar i enfortir els mecanismes de protecció social cen-
trats en els treballadors i treballadores del turisme, no al servei de les corpora-
cions. Les formes poden ser diverses i complementàries, però cal vigilar que de ma-
nera efectiva els aconsegueixin també els qui estaven sotmesos a les formes d’ocupa-
ció més precàries, amb contractes temporals, a temps parcial o externalitzats, perquè 
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aquesta precarietat no era accidental, al contrari, era un component estructural del 
funcionament de les empreses turístiques com a mecanisme de reducció de costos. 
L’experiència de mesures com els ERTO, malgrat la seva importància per una part 
dels treballadors i treballadores del sector, mostra amb claredat les seves limitacions 
en deixar a una altra part fora, precisament els més desfavorits. 

Davant la situació d’emergència social deslligada per la coronacrisis s’han alçat 
diferents veus a favor d’una renda bàsica universal (RBU), que van des de posicions 
decreixentistes (Barca et al., 2020) fins aquelles que procedeixen de l’economia orto-
doxa (Duffo i Abhijt, 2020). No obstant això, la RBU no hauria de confondre’s amb 
iniciatives com la de l’Ingrés Mínim Vital (IMV), dirigida cap als col·lectius més 
vulnerables, alguna cosa així com una renda per els pobres (Raventós, 2020). Ac-
tualment, la RBU pot ser una de les principals eines polítiques per la transformació 
social en un món postCOVID-19.

A més de mesures de suport econòmic, caldria activar un pla de formació que 
permetés la transició laboral d’aquests treballadors i treballadores cap a altres sec-
tors d’activitat a potenciar, partint del reconeixement i acreditació de les seves com-
petències i incrementant les seves possibilitats de trobar feina en altres activitats. 

En segon lloc, caldria enfortir la resistència social davant dels estralls pro-
vocats pel capital turístic. Això implica una àmplia varietat d’àmbits d’intervenció 
i d’organitzacions socials implicades, en el moviment sindical, ecologista, veïnal, 
contra la turistificació, per l’habitatge, cooperativista o feminista, entre altres. Des-
prés de la paralització del turisme per la pandèmia, la seva reactivació pot donar lloc 
a dinàmiques especialment agressives per recuperar la pèrdua de beneficis o sobre-
viure en un context especialment competitiu. En l’àmbit laboral és on pot produir-se 
una afectació major, amb un increment de la precarització i pèrdua de drets. El paper 
dels sindicats és central davant aquesta perspectiva, i encara més en un sector tra-
dicionalment poc organitzat, i a alguns subsectors amb nul·la presència, més enllà 
d’hotels i agències de viatge. Però davant aquesta situació, els sindicats han de can-
viar la seva estratègia per atendre i incorporar de manera efectiva una àmplia base 
social cada vegada més precària i vulnerable, que no estableix vincles amb el treball 
i amb les empreses com podien fer-ho en el passat, i que han estat en la base social 
tradicional del sindicalisme. No només es tracta de lluitar contra la precarietat, sense 
tenir prou en compte a aquests mateixos treballadors i treballadores, sinó de donar 
protagonisme i dotar-se de noves formes d’organització i participació que incloguin 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7
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a col·lectius precaris cada vegada més amplis. De fet, el futur del sindicalisme es 
juga precisament entre aquests sectors. 

A més, es poden desplegar altres agressions per part del capital turístic en dife-
rents àmbits com, per exemple, en la desprotecció ambiental per afavorir les inver-
sions en espais protegits o la reducció de compromisos climàtics per estimular la 
recuperació turística. Un altre espai en què també s’estan produint pressions és en la 
reducció de les càrregues fiscals a les empreses turístiques. En societats turistifica-
des la baixada d’impostos a aquestes empreses implica l’augment de la vulnerabilitat 
social, en veure’s reduïda la via de finançament dels mitjans socials que precisament 
poden pal·liar situacions crítiques com l’actual.

Les perspectives de després de la pandèmia probablement fan dels moviments 
socials, ecologista, veïnal i sindical, un actor essencial per fer front a les noves lògi-
ques de turistificació.

En tercer lloc, caldria impulsar una política turística pròpia, que respongués 
a les necessitats i drets d’àmplies majories, i que pogués sostenir-se des d’àm-
bits institucionals amb la complicitat, encara que des de l’absoluta autonomia, 
de moviments socials. Aquesta política inevitablement ha de contemplar diferents 
perspectives. Així, un element central hauria de ser no accentuar la turistificació 
existent i, per tant, evitar tot intent de tornar a situacions anteriors sense ser 
posades en qüestió, avaluades i condicionades. El turisme no pot tenir el mateix 
pes que ha tingut fins a dates recents o, com a mínim, no en els espais més turistifi-
cats. Això implica no hipotecar més recursos públics per reactivar un sector que ens 
condemna a una major vulnerabilitat. Per tant, és necessari planificar un decreixe-
ment voluntari en alguns llocs, encara que es pugui créixer en uns altres en els quals 
el turisme hagi tingut un paper marginal. Això al mateix temps, suposa pensar el 
turisme en un marc més ampli de diversificació i complementarietat econòmica. És 
imprescindible també enfortir els mecanismes de control públic a diferents esca-
les –fiscal, laboral i urbanística– sobre el funcionament de les empreses del sec-
tor. Per aquesta raó és central desenvolupar una política de condicionalitat social 
i ecològica per a qualsevol mena d’ajuda pública relacionada amb el turisme. 
A més, les polítiques públiques d’ajuda al sector poden convertir-se en un enorme 
mecanisme de privatització de recursos públics i això requereix també de coneixe-
ment concret, capacitat de seguiment i compromís de compartir informació amb els 
moviments socials.
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Però al mateix temps, des de l’àmbit de la intervenció de les institucions públi-
ques cal reformular les polítiques turístiques al servei d’àmplies majories, que 
tinguin en compte els límits biofísics del planeta. Això implica concebre el turisme 
com un mecanisme que contribueixi al desenvolupament de les capacitats humanes. 
Les vies per fer-ho són múltiples com, per exemple, promoure l’accés a àrees na-
turals pròximes en condicions adequades; enfortir les polítiques de turisme social; 
recolzar les iniciatives de l’Economia Social Solidaria (ESS); afavorir un turisme 
centrat en la proximitat, que per raons climàtiques i socials pot ser més resilient; 
impulsar polítiques de transport públic que afavoreixin una mobilitat associada al 
turisme més ecològica. 

Sota el capitalisme qualsevol activitat econòmica es veu condicionada per les 
lògiques dominants d’acumulació i reproducció del capital, però cal apostar per 
multiplicar les possibilitats d’organització de la producció i del consum turístic que 
intentin escapar d’aquesta hegemonia. Són les utopies reals, de les quals parlava 
el sociòleg marxista nord-americà Erik Olin Wright. Alternatives desitjables, via-
bles i factibles amb les quals avançar cap a un futur postcapitalista. Són una de 
les expressions del pensament emancipatori, que busca transformacions, com a as-
saig i aprenentatge, però també per resoldre problemes concrets sota altres lògiques. 
Disposem d’exemples, com el Sesc Bertioga al Brasil amb més de setanta anys en 
funcionament (Cañada, 2020), que poden ajudar a trobar nous camins, però també 
necessitem enfortir la recerca, difusió i debat de múltiples experiències que puguin 
inspirar un canvi de rumb.

La pandèmia de la COVID-19, i la crisi a la qual està donant lloc, ha posat en 
qüestió el model de turistificació vigent. Els riscos que apareixen en l’horitzó són 
massa greus per a no tractar d’intervenir socialment i políticament. És molt el que 
està en joc en aquests moments, i per això és imprescindible tenir una proposta po-
lítica que ens permeti fer front a la gravetat dels temps que s’aveïnen. La pregunta 
central és com fem possible aquesta transformació sota perspectives postcapitalis-
tes. La possibilitat no ve donada, es dirimeix en la disputa, en les lluites socials 
concretes que condicionen què pot fer el capital turístic i en la capacitat de sostenir 
formes diferents de producció i consum. I per tant implica actors socials, organitzats 
col·lectivament, que resisteixen i s’afirmen sostenint aquestes alternatives desitja-
bles, viables i factibles amb les quals construir un horitzó d’esperança.

http://www.albasud.org/blog/es/1294/turismo-social-una-alternativa-en-disputa
http://www.albasud.org/blog/es/1236/turismos-de-proximidad-un-plural-en-disputa
http://www.albasud.org/blog/es/1236/turismos-de-proximidad-un-plural-en-disputa
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LA VULNERABILITAT DE L’ESPECIALITZACIÓ TURÍSTICA
Joan Moranta4  

Tradicionalment, alguns empresaris de Balears, quan els seus negocis es fonamen-
taven bàsicament en el cultiu de conreus, el que feien sovint en llevar-se era mirar 
el cel per intentar esbrinar si el temps seria favorable per als seus cultius. Això 
passava majoritàriament abans de 1960, quan encara hi havia prop de 65.000 agri-
cultors i l’economia depenia de la bonança meteorològica. Seixanta anys després 
de l’inici d’una important transformació econòmica (actualment queden menys de 
6.000 pagesos –incloent ramaders, silvicultors i pescadors– a Balears), impulsada 
per l’ampliació planificada de les portes d’entrada a les Illes (ports i aeroports), els 
empresaris actuals, dedicats sobretot als sectors del turisme i dels serveis, segueixen 
atents a l’esdevenir de la natura, encara que avui vivim d’esquena a ella. Però, ara, 
no sols estam pendents de la meteorologia, altres factors externs i de diferent idio-
sincràsia també ens afecten amb contundència, de tal manera que l’especialització 
turística de l’economia balear no ha anat acompanyada d’una major fortalesa 
ni una menor vulnerabilitat del sistema, sinó tot el contrari. De setembre de 2019 
a març de 2020, han succeït tres esdeveniments de naturalesa distinta que han fet 
trontollar els fonaments del sistema econòmic alertant, un cop més, el sector turístic 
balear, en particular, i la societat, en general. Una societat que, malauradament, ja 
està acostumada a contemplar les lamentacions del sector turístic-empresarial cada 
inici o final de temporada en torn de potencials males previsions per a les reserves o 
del no compliment de les expectatives de guanys esperades, respectivament.

Socialització de costos i privatització de beneficis

Els tres esdeveniments dels quals parlam, la fallida de Thomas Cook, la borrasca 
Glòria i la malaltia COVID-19, són molt diferents en essència. El primer, una cri-
si empresarial a escala global, relacionada amb una política empresarial i turística 
molt dependent de decisions alienes, llunyanes i poc transparents. El segon, una 

4 Joan Moranta és membre de Terraferida i científic titular de Centre Oceanogràfic de Balears (Institut Espanyol 
d’Oceanografia). Aquest article va ser publicat a Alba Sud l’11/03/2020.
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crisi meteorològica regional, relacionada amb un escenari de canvi climàtic que es 
manifesta en un increment tant del nivell del mar com de la freqüència i intensitat 
dels temporals extrems. El tercer, una crisi sanitària a escala planetària, relacionada 
amb la globalització i la consegüent major capacitat de mobilització de persones i 
materials d’una punta a l’altra del món. 

Però és precisament això els que ens interessa, comprovar els efectes negatius 
que tenen tres episodis catastròfics, imprevists i d’origen diferent sobre l’economia 
de les Illes (i el món). Els tres són molt preocupants a causa de totes les conseqüèn-
cies socioeconòmiques que impliquen, principalment pèrdues milionàries, desac-
celeració de l’economia i caiguda de l’ocupació, i també increment de la mortalitat 
en els dos darrers casos. No sols en l’àmbit local, la fallida de Thomas Cook va 
deixar atrapats uns 600.000 turistes que gaudien de vacances en destinacions de tot 
el món, la borrasca va tenir impactes devastadors a la costa del llevant peninsular 
amb unes destrosses valorades amb més de 71 milions d’euros, i la malaltia està 
tenint grans repercussions econòmiques i laborals arreu del món, com, per exem-
ple, la cancel·lació del World Mobile Congress de 2020 a Barcelona, amb un im-
pacte econòmic esperat de 492 milions d’euros i la creació de 13.000 llocs de feina. 
Els tres tenen en comú que cada vegada que vénen mal dades, ja sigui a causa 
d’una mala gestió empresarial o com a fruit de fenòmens naturals, el sector 
turístic-empresarial reclama intervenció pública per pal·liar les seves pèrdues 
atenent a una estratègia de socialització de costos i privatització de beneficis afa-
vorida per les institucions.

La fallida de Thomas Cook

La fallida del tour operador britànic Thomas Cook tengué lloc el setembre de 
2019 quan es van confirmar les dificultats de l’empresa per fer front als seus paga-
ments provocades, en part, pel fenomen del «Brexit», tot amenaçant amb una crisi 
econòmica en cadena. La Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) va 
estimar un deute d’uns 100 milions d’euros pendents de cobrament, els transportis-
tes d’autocars xifraven en 5 milions les pèrdues i molts treballadors van quedar a 
l’atur. Però, a més del deute econòmic i la pèrdua directa de llocs de feina, la fallida 
va afectar milers d’usuaris, va posar en perill les reserves de la temporada següent 
i va comprometre la connectivitat de l’aeroport de Son Sant Joan amb els principals 
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mercats emissors tot afectant més de 350.000 seients. Els governs central i autonò-
mic varen sortir al rescat del sector per intentar contrarestar els efectes de la fallida 
sobre les empreses i els treballadors.

La borrasca Glòria

La borrasca Glòria va arribar amb força el mes de gener de 2020 i va fer malbé el 
litoral illenc, i va arrasar les platges, ja regenerades per l’efecte d’altres temporals, 
i infraestructures vàries que durant dècades hem construït i reconstruït a primera 
línia de costa tot desafiant la força de les onades. Una de les conseqüències indirec-
tes que vàrem patir durant els dies que va durar la borrasca Glòria, que va obligar 
a suspendre durant dies el transport marítim, va ser la manca d’aliments peribles 
als supermercats, cosa que posa de manifest, també, la precarietat del sistema agro-
alimentari de l’arxipèlag. Però els mals auguris no s’han fet esperar, els restaura-
dors i empresaris turístics de les zones afectades ja ens han fet saber les nefastes 
conseqüències econòmiques que tindrà la falta de compromís dels governs central 
i autonòmic per escometre les reparacions necessàries per deixar les platges i els 
passejos marítims impecables per a rebre el primer volum important de turistes de 
l’any. Els danys en infraestructures públiques causats per la borrasca Glòria a les 
Balears superen els 16 milions d’euros, però els empresaris i els batles no han deixat 
de queixar-se davant del fet que el govern de Madrid sols hi volia dedicar inicialment 
4,4 milions per a la seva reparació. Els batles dels municipis de Mallorca més afec-
tats per la borrasca han expressat la seva preocupació per l’estat de la franja litoral i 
han reclamat solucions ràpides, per via d’urgència i amb possibilitat de botar-se els 
informes d’avaluació d’impacte ambiental, per tal de poder arribar a l’inici de la tem-
porada turística en condicions i evitar una imatge que ara qualifiquen de vergonyosa 
i caòtica. Reclamen que part l’Impost de Turisme Sostenible es dediqui a regenerar 
la costa malmesa. Serà interessant conèixer els detalls de les actuacions que hi du-
ran a terme els governs (central i autonòmic) per fer front a les demandes del sector 
i quines mesures d’adaptació posaran en marxa, tenint en compte les declaracions 
d’emergència climàtica fetes per les institucions. En aquest sentit, segons ens diuen 
els científics, la pèrdua de platges i el retrocés de la línia de costa seran molt signifi-
catius a tot el litoral espanyol.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/03/companias/1570107405_767679.html
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http://www.cilma.cat/wp-content/uploads/2010/09/linforme_metadona,_la_dependencia_de_les_platges_a_la_seva_regeneracio_artificial_jose_angel_martin_maig2006.pdf
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/01/21/mallorca-sufre-escasez-alimentos-perecederos/1479522.html)
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/01/21/mallorca-sufre-escasez-alimentos-perecederos/1479522.html)
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La malaltia de la COVID-19

La COVID-19, provocada per un coronavirus amb epicentre a Wuhan (Xina), que 
ja s’ha estès pels cinc continents, tot infectant no sols les persones sinó també els 
mercats, ja ha arribat (entre febrer i principis de març de 2020) a Espanya i a Balears. 
La infecció provocada per aquest virus també pot comprometre les reserves de la 
temporada turística. De fet, la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears 
(CAEB) ja ha manifestat la seva preocupació perquè el coronavirus pugui afectar 
l’afluència de turistes a les Illes en els pròxims mesos. Però no sols això, sinó que 
insten les autoritats i administracions públiques que evitin prendre decisions que no 
afavoreixin el correcte desenvolupament de l’economia i de la creació d’ocupació. 
En efecte, la CAEB també ens posa en alerta perquè els efectes del virus se sumen 
a la nova desacceleració econòmica i a l’augment de l’atur. Han estat molts els esde-
veniments socials de fires, congressos, exposicions culturals i competicions espor-
tives que s’han vist afectats per les mesures preses per tal d’evitar contagis. Fins al 
punt que alguns d’aquests esdeveniments han estat suspesos, com, per exemple, la 
ITB de Berlín, programada per al mes de març, la major fira del sector turístic i la 
més important per a Balears, on es concreten la major part de les reserves de tota la 
temporada. La preocupació de la FEHM i de l’Agrupació de Cadenes Hoteleres de 
Balears (ACH) és evident, i el Govern Balear i el Consell de Mallorca (CIM) han 
pres nota i s’han posat a fer feina per intentar salvar la temporada turística tot pro-
posant i organitzant alternatives de promoció de les Illes. Els 6,7 milions d’euros que 
el CIM té previstos per a promoció turística aquest any 2020 s’han d’anar gastant... 
En aquest cas, són molt importants les mesures que es puguin prendre a tot nivell 
per evitar el contagi de les persones i reduir-ne la mortalitat. És curiosa l’estratègia 
conjunta que s’està seguint entre els governs i el sector turístic-empresarial, que in-
tenten transmetre la sensació de màxima tranquil·litat i control de l’epidèmia. Però 
cal tenir en compte que, encara que sigui possible posar en quarantena les persones, 
és impossible fer el mateix amb els mercats i l’economia desregulada.

Prioritats per a un canvi de model

Les alarmes, idò, es van disparant en forma de «crisis» (empresarial, climàtica, me-
teorològica, sanitària, alimentària,...), i cada vegada es fa més palès que estam en 

https://www.europapress.es/illes-balears/noticia-caeb-pide-autoridades-eviten-adoptar-medidas-no-sean-adecuadas-dinamismo-economico-20200228173454.html
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https://elpais.com/economia/negocio/2020-03-07/una-economia-en-cuarentena.html
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una situació de vulnerabilitat i d’alt risc. Però, per poder plantar cara a aquesta si-
tuació, cal tenir clares quines són les prioritats. No podem continuar amb la mateixa 
dinàmica d’intentar reparar any rere any les destrosses que els temporals marítims, 
cada cop amb més intensitat, provocaran sobre unes infraestructures situades on 
no haurien d’estar. A més, la causa de la pèrdua d’arena a les platges urbanes no té 
només el seu origen en els efectes dels temporals. Com ja s’ha explicat reiterada-
ment, això es produeix degut al fet que els passejos marítims i les urbanitzacions 
que hem construït sobre els sistemes dunars rompen la dinàmica natural d’aquests 
ecosistemes costaners. Sens dubte, ens cal una nova planificació del litoral que con-
templi els escenaris prevists pels efectes del canvi climàtic de pujada del nivell del 
mar i retrocés de la línia de costa. Probablement, qualsevol solució tecnològica que 
plantegi posar «murs» a les onades per poder continuar amb les activitats de sempre, 
a la llarga, serà més costosa que intentar recular les infraestructures cap a l’interior. 
Tampoc podem basar l’èxit del nostre model econòmic en la promoció turística, tot 
dedicant-li cada vedada més pressupost, intentant transmetre tranquil·litat i con-
fiança als mercats emissors cada vegada que sorgeix algun imprevist, ja que això, 
com hem pogut comprovar en el cas de la fallida de Thomas Cook i del coronavi-
rus, no garanteix que es pugui evitar la baixada de reserves i les cancel·lacions, ni 
els seus efectes sobre l’economia. El nostre model turístic, sustentat en l’estratègia 
de “com més millor” (més turistes, més vols, més creuers...) ja està caduc i mai no 
arribarà a ser sostenible.

Donada la vulnerabilitat de l’especialització turística, la necessitat urgent 
d’un canvi de model econòmic crida a la responsabilitat de tota la societat per 
poder posar en marxa la transició política, econòmica i social que cal per afron-
tar el futur que s’apropa i obliga el present no només a posar fre al desenvolupament 
de la indústria turística i a les polítiques que la fomenten sinó, sobretot, a planificar i 
consensuar socialment una estratègia de decreixement turístic deliberada i conscient 
per evitar el col·lapse ecològic i social. Ja no podem seguir ignorant les repercus-
sions del turisme sobre l’elevat consum de recursos, materials i energia, ni sobre la 
generació de residus i emissions de gasos d’efecte hivernacle, ni sobre les importants 
desigualtats i iniquitats que provoca en el si de la societat. En definitiva, cal deser-
mar l’economia globalitzada, fomentar l’economia de proximitat i guanyar en 
resiliència i sobirania, tant alimentària com energètica.
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LA SINGULARITAT CULTURAL COM CAUSA DE L’EXPANSIÓ DE LA 
COVID-19 A ESPAÑA: UNA RESPOSTA
Ivan Murray i Ernest Cañada5  

Aquests dies l’allau de notícies sobre el COVID-19 és més que aclaparadora. No hi 
ha prou temps per llegir tot el que es publica i alhora realitzar les tasques laborals 
(aquelles persones que com nosaltres teletreballem), organitzar la convivència fami-
liar i tenir cura (en la mesura del possible) de la nostra gent estimada. Entre les notí-
cies, argumentacions i reflexions sobre la pandèmia trobem unes que fan referència 
a la situació immediata i dramàtica, unes altres que intenten cercar una explicació 
en el curt termini sobre les errades o mancances respecte de la gestió de la crisi i, 
finalment,  tenim aquelles altres que elaboren reflexions més profundes per tal d’en-
tendre com s’ha arribat a aquesta situació. 

De nou la singularitat cultural

Tal com va ocórrer en la crisi de 2008, quan esclatà la crisi financera, que a Espanya 
fou particularment intensa degut a l’explosió de la bombolla immobiliària, des dels 
centres de comandament de la Unió Europea (UE) i els seus mitjans de comunicació 
es va assenyalar que els espanyols havien viscut per damunt de les seves possibili-
tats. I un cop els estats centre-europeus començaven a sortir de la crisi cap el 2010, 
s’apuntà que els països del Sud, els nomenats PIGS, un acrònim anglès despectiu 
per referir-se a Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya, no feien el mateix degut a la seva 
propensió a la peresa, la migdiada, i altres costums poc afins amb l’esperit protestant 
del capital. 

Fins fa poc no havíem vist cap interpretació de les raons de la profunditat de la 
crisi a Espanya respecte d’altres estats de la UE semblants a les que vàrem veure 
quan esclatà la crisi financera. Però ara ja tenim l’explicació dels motius de la propa-
gació tant intensa que patim a l’article publicat a The Guardian, How did Spain get 
its coronavirus response so wrong?, del passat dia 26 de març. En aquest, Giles Tre-

5 Ivan Murray és professor de Geografia a la Universitat de les Illes Balears i col·laborador d’Alba Sud i Ernest 
Cañada és coordinador d’Alba Sud.
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mlett, corresponsal del diari britànic a Espanya, recorre a les arrels culturals  com a 
factor explicatiu de la ràpida propagació que es podria sintetitzar en “els espanyols 
es passen el dia a les terrasses del bar”, prioritzen la diversió, la socialització (po-
sant com exemple la manifestació feminista del 8 de març), i la cultura del futbol 
de masses amb celebracions de partits internacionals, quan ja hi havia advertències 
sanitàries sobre el COVID-19. Front aquestes suposades singularitats, val a dir que, 
per exemple, les manifestacions del 8 de març es celebraren a moltes altres ciutats 
europees o que a principis de març es celebraven partits internacionals a d’altres 
països (per exemple el 12 de març es jugaren els partits Lask-Manchester United; 
Frankfurt-Basel; Istanbul-Copenhagen; Olympiacos-Wolves); o que el primer cap 
de setmana d’Estat d’Alarma a Espanya declarat el 14 de març de 2020, en els Països 
Baixos la gent sortia als parcs a gaudir d’uns dies de sol, i fins i tot en el cas dels 
“exemplars” països escandinaus, Suècia segueix amb escoles obertes i fent “vida 
normal”. Sembla doncs que la “singularitat  cultural llatina” no seria la causa. 

Si volem entendre el perquè de la profunditat d’aquesta crisi, ens haurem de fer 
altres tipus de preguntes. Es tracta de qüestions que invoquen a la cosa política i que 
han de tenir, per força, un marc temporal i espacial molt més ample. Explicar la crisi 
del COVID-19 a Espanya sense fer referència a la UE i la globalització capitalista re-
sulta un exercici absurd i inútil. I intentar cercar claus per entendre aquesta crisi amb 
un marc temporal de com a molt un mes només pot respondre a interessos espuris. 

Estrangulament financer

En primer lloc, cal tenir present l’estrangulament financer que ha impedit fer 
front a les necessitats evidenciades per l’emergència sanitària. Aquesta situació 
té el seu origen en el fet que la crisi de 2008 a Espanya va mudar de crisi immo-
biliària a crisi del deute públic, a conseqüència del rescat bancari entre d’altres, 
i que aquesta derivà en polítiques d’austeritat –retallades de despeses públiques 
en els serveis bàsics, entre d’ells la sanitat– i grans operacions de privatitzacions 
que han estat particularment intenses en el cas de la sanitat. A més, la prioritat de 
fer front als pagaments als creditors –capital financer que especulà amb el deute pú-
blic–, imposat fins i tot amb un canvi express de la Constitució Espanyola, provocà 
que els recursos financers públics no es destinessin a cobrir les despeses fonamen-
tals dels serveis públics. Així doncs, ens trobem davant d’una situació en que els 
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gegants financers, entre d’ells BlackRock, es van convertint en els principals agents 
que condicionen la vida social i econòmica de l’Estat espanyol, alhora que les despe-
ses socials, per exemple, en personal i material sanitari es veuen greument reduïdes. 

A més, a aquestes retallades de la despesa pública abans esmentades s’ha d’afegir 
el fet que les grans multinacionals espanyoles tan sols tributen un 12,6% dels seus 
beneficis –el tipus general és del 25%–, l’evasió fiscal suposa una quantitat d’uns 
60 mil milions d’euros (4,8% del PIB), l’economia submergida representa un 22% 
del PIB, quasi tres vegades superior a Alemanya o França, i a més Espanya en tenir 
una fiscalitat inferior respecte a la mitjana europea perd anualment una quantitat 
entre el 4% i el 5% del PIB. Així Espanya es situa cap a la cua en despesa sanitària 
en el context de la UE amb una despesa que representa el 6,4% del PIB (1.594 €/
càpita) front el 9,5% del PIB (3.762€/càpita) d’Alemanya. No obstant, hi ha una gran 
divergència pel que fa a la despesa en sanitat per comunitats autònomes que són 
les que tenen les competències en matèria de sanitat. Així, aquelles comunitats on 
la disciplina de l’austericidi i privatització ha estat més intensa, la despesa és molt 
menor, com són els casos de la Comunitat de Madrid amb una despesa del 3,7%  del 
PIB o Catalunya amb una despesa del 4,6% del PIB. 

Així doncs, l’escassetat de material sanitari en el moment de la crisi del CO-
VID-19, però també les infradotacions i infrafinançament de serveis públics, com 
per exemple l’educació, només es pot explicar per la situació d’asfíxia financera 
de les administracions públiques. I aquesta, a la seva vegada, respon als principis 
rectors de la UE orientats a satisfer els interessos del capital, fonamentalment el fi-
nancer. Per tal de mantenir l’estabilitat financera, els estats membres han de complir 
estrictament el Pacte per a l’Estabilitat i el Creixement (PEC).  Aquesta és la política 
marc a la que se supediten la resta de polítiques de la UE. El PEC s’articula sobre les 
bases del control ferri del dèficit fiscal i del deute públic. Això, a més, està vinculat 
amb la relaxació fiscal, sobretot als grans patrimonis i rendes, i que ha esdevingut 
un dels mecanismes d’evasió fiscal aprofitats pel gran capital, ha fet que la capacitat 
financera dels estats membres siguin cada cop més limitades. 

Reorganització capitalista global

En segon lloc, cal recordar que la manca de material sanitari per fer front a la 
crisi no es deu només a l’estrangulament financer, sinó que s’ha d’entendre en 
el marc del procés de globalització capitalista dut a terme a principis dels anys 
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noranta. Així, en el marc de la globalització, s’ha produït una progressiva deslo-
calització dels segments manufacturers cap a les perifèries planetàries mitjançant 
la qual el capital ha extret enormes plusvàlues gràcies a una mà d’obra abundant i 
mal pagada, règims fiscals favorables al capital i polítiques ambientals nul·les o pau-
pèrrimes. És sota aquestes condicions que Xina s’ha convertit en la fàbrica del món. 
El capitalisme d’Estat xinès s’articula sobre una fórmula extraordinària en la que 
es combina un ferm control social, una intensa intervenció pública en l’economia 
i l’adopció de les regles del joc del capitalisme global. En esclatar la crisi del CO-
VID-19 a la província de Wuhan cap a finals de 2019, el govern xinès va respondre 
activant totes les seves eines que disposava. Així, després d’unes setmanes silenciant 
l’epidèmia, activà protocols per tal de fer front al virus que posaven a treballar les 
grans capacitats de la fàbrica xinesa amb amples recursos, tot essent una de les mos-
tres més palpables la construcció d’un hospital en tan sols 10 dies.  El govern xinès 
a més destinà la seva producció de material sanitari a combatre l’epidèmia, mentre 
que les seves exportacions s’enfonsaven degut al tancament de relacions comercials 
amb el gegant asiàtic sota quarantena. 

D’aquesta manera, l’escassetat a la UE de material sanitari procedent de la Xina 
es pot explicar pel fet que aquest país prioritzés la seva producció a lluitar interna-
ment contra l’epidèmia i la  quasi interrupció del seu comerç internacional. A més, 
cal tenir en compte que les lògiques comercials i logístiques de les darreres dècades 
s’articulen en torn del principi just in time, és a dir, compra només allò que necessitis 
en el moment que ho requereixis ja que les cadenes logístiques globals t’ho faran 
arribar en el moment desitjat. D’aquesta manera els estocs disponibles eren molt 
menors als que es podrien necessitar en moments com els actuals. Però no han estat 
només les partides de material sanitari xinès –particularment els kits per realitzar 
els tests de la malaltia, respiradors, mascaretes o roba de protecció especial– les que 
es varen interrompre amb l’esclat de la crisi del COVID-19 a la Xina, sinó que les 
exportacions d’aquests materials des dels dos països de la UE que els fabricaven, 
França i Alemanya, quedaren bloquejades. França i Alemanya requisaren el material 
sanitari en estoc i la producció pendent alhora que prohibiren la seva exportació. 
Aquesta és una clara mostra de l’absència del nomenat projecte europeu. En aquesta 
situació i un moment de forta intensitat de la pandèmia que sacsejava Itàlia, el país 
sud europeu només va poder rebre 30 tones de material sanitari procedent de Xina. 
Després de tensions dins la UE, la Comissió Europea instà a acabar amb el bloqueig 
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del material sanitari entre els estats membres. Una vegada recuperada la circulació 
del material i atesa l’elevada demanda s’ha disparat l’especulació. 

Més enllà de recriminacions morals sobre el fet d’especular amb material sanita-
ri quan hi ha vides en joc, convé recordar que aquest material està sotmès a les regles 
del joc del capital. Això significa valor en circulació i la combinació de la creació 
d’escassetat –en aquest cas mitjançant la retenció del material sanitari– i l’elevada 
demanda de qualsevol mercaderia, i el material sanitari en un context capitalista no 
és més que una altra mercaderia, se tradueix en elevats beneficis pels que controlen 
la seva distribució. Ens trobem així al davant del mateix fenomen que hi ha al da-
rrera de l’especulació immobiliària que tracta l’habitatge com a una mercaderia o 
les crisis alimentàries derivades de la mercantilització dels aliments que a la vegada 
reporten enormes beneficis a les grans empreses. A més, no és només el material 
sanitari i els productes farmacèutics els que estan governats per la lògica del bene-
fici, sinó que la investigació està dictada fonamentalment pels interessos del capital 
farmacèutic, motiu pel qual les grans companyies farmacèutiques han abandonat la 
investigació en antibiòtics i antivirals.

Espanya en la geografia del capital global

En tercer lloc, cal assenyalar quin es el paper d’Espanya en la geografia del capi-
tal. És prou sabut que una de les principals potes de l’arranjament espacial i econò-
mic del règim franquista fou l’especialització turística de diferents indrets del lito-
ral coma via per la captació de divises. En paraules de Manuel Fraga: el turisme fou 
el Pla Marshall espanyol. Gràcies al turisme es va poder salvar la delicada situació 
per la que passava el règim a principis dels anys cinquanta, i a més se legitimà de 
cara a l’exterior en un context de Guerra Freda. A partir de llavors, després de cada 
crisi, la via turística s’ha aprofundit i intensificat. Així, Espanya després de la crisi 
dels setanta, de ruptura del règim d’acumulació fordista, es preparà per entrar a 
la Comunitat Econòmica Europea mitjançant una violenta destrucció de llocs de 
feina i desindustrialització sota el mantra de la modernització. S’iniciava l’era de 
l’”explosió del desordre”, tal com la definí Ramón Fernández Durán. Fou en aquells 
moments d’inserció en el projecte europeu quan el capitalisme espanyol s’articulà 
fonamentalment sobre els pilars immobiliari i turístic. I, a més, les grans compan-
yies espanyoles, analitzades en un llibre recent de Pedro Ramiro i Erika González, 
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sorgides dels processos de privatització, van penetrar violentament en els països 
llatinoamericans que es trobaven sota programes d’ajust estructural. L’aparell in-
dustrial espanyol, cada cop més debilitat, es centrava en torn a aquells segments 
que acompanyen al sector de la construcció i el turisme. De fet, el sector de la 
construcció ha esdevingut la gran indústria espanyola i bona part de les inversions 
realitzades s’han destinat a construir megainfraestructures de transport, mentre es 
desatenia la xarxa de proximitat, que alhora han redundat en la híperconnectivi-
tat que ha permès convertir Espanya en la platja i la segona residència d’Europa i 
aprofundir així en l’especialització turística. En definitiva, molts aeroports, AVEs i 
autopistes i molt poques escoles i hospitals. En part, en aquesta orientació turística 
d’Espanya i Itàlia hi trobem l’origen de la propagació del virus. Però mentre les 
autoritats es centraven en controlar el turisme xinès, els principals focus d’extensió 
del virus per Europa han estat alemanys i britànics per la seva condició de centres 
de comandament del capital europeu, a més del país bancari que és Suïssa, i la seva 
densa relació amb Xina. 

L’esclat de la crisi financera de 2008 es va solucionar a través de diverses vies 
entre les que es poden destacar: forta expansió de la construcció a Xina, boom de 
les commodities i neoextractivisme amb l’ascens dels BRICS, nova ronda de fi-
nanciarització, agressiva irrupció del capitalisme de plataforma i un augment ex-
ponencial del turisme mundial. Les xifres del moviment de turistes internacionals 
–això vol dir que no compten els turistes domèstics que viatgen dins del seu propi 
país– són absolutament aclaparadores: s’ha passat del pic de 916 milions el 2008 a 
1.400 milions de turistes internacionals el 2018. Aquí cal subratllar que la major 
part d’aquests fluxos es produeixen a Europa (50%) i Àsia (24,4%), precisament els 
espais més castigats en un primer moment per la pandèmia del COVID-19. Si una 
cosa han compartit tots els governs fins que l’emergència sanitària els ha colpejat, ha 
estat la persistència en intentar mantenir la “normalitat” per no espantar el capital 
i per a que no es paralitzessin els vols ni es tanquessin els aeroports. Finalment, de 
manera progressiva s’han anat cancel·lant vols i molts aeroports ja semblen descam-
pats. La IATA (International Air Transport Association), el lobby aeronàutic, ha 
anunciat pèrdues milionàries i reclama elevades intervencions i ajudes públiques per 
tal de rescatar les companyies, a més de relaxament de normes per tal de recuperar 
la “normalitat”.  

En el cas espanyol, després de l’esclat de la bombolla immobiliàrio-financera 
que rossegà els seus efectes sobre l’economia real, tot disparant la taxa d’atur sobre 

https://tienda.ecologistasenaccion.org/contaminacion/830-libro-infraestructuras-de-transporte-y-crisis-9788493941529.html
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/30966/la-propagacion-del-coronavirus-por-europa-contra-la-narrativa-centroeuropea-derechista/
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el 20%, s’articularen un seguit de polítiques orientades a crear un clima favorable al 
capital en nom de la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball. Després 
del rescat bancari, l’objectiu fou el d’evitar la devaluació dels actius immobiliaris 
per la qual cosa es disposaren mecanismes per tal d’articular una nova ronda d’acu-
mulació centrada en obrir l’habitatge al capital financer, entre d’altres a través de 
la creació de les Societats Cotitzades d’Inversió Immobiliària (SOCIMI). Un altre 
fet rellevant fou el profund canvi de les estructures accionarials del gran capital 
espanyol amb l’entrada dels agressius fons d’inversió en la major part de les empre-
ses de l’IBEX35, tot destacant BlackRock, Vanguard i Norges Bank. L’altra peça 
del rellançament del cicle d’acumulació post-crisi 2008 s’articulà en torn al frenètic 
creixement de l’activitat turística. Així es passà del rècord històric dels 58,66 mi-
lions de turistes internacionals de 2007 a 83,7 milions el 2019, tot batent-se a partir 
de 2013 rècords any rere any. A més, aquest espectacular augment no només s’ha 
efectuat a les nomenades destinacions turístiques clàssiques, sinó que la turistifi-
cació global s’ha estès espacialment, amb forta incidència als espais urbans de la 
mà del capitalisme de plataforma amb la mercantilització turística de l’habitatge, el 
procés nomenat d’airbnbificació. 

A més, les grans empreses hoteleres i les zones turístiques de sol i platja es 
varen veure beneficiades per paquets d’ajudes com crèdits tous de l’ICO, plans de 
reconversió turística, rebaixes normatives en matèria urbanística i ambiental per 
afavorir les inversions turístiques, etc. Així i tot, moltes companyies turístiques, que 
s’havien expandit durant els anys de l’eufòria econòmica abans de la crisi de 2008 
en base a crèdit –concedit la majoria dels casos per caixes d’estalvi–, varen redefinir 
la seva política i prioritzar el pagament del deute. Això es traduí en una aturada en 
sec en la seva projecció internacional i la venda d’actius, fonamentalment hotels. 
És en aquest moment quan entra en escena el gran capital financer, que formarà 
part de l’accionariat de les companyies (per exemple Norges Bank amb el 3,5% de 
Melià International Hotels) i també és quan es constitueixen les SOCIMI hoteleres 
com Hispania que fou creada entre el grup Barceló i Azora, propietat de George So-
ros. Hispania fou adquirida posteriorment per Blackstone, que poc després adquirí 
la companyia Hotel Investment Partners (HIP), creada pel Banc de Sabadell per ges-
tionar els seus actius en hotels, i que l’ha convertit en el principal propietari d’hotels 
d’Espanya. Aquest procés ha dut a parlar de la financiarització hotelera, però que es 
podria estendre a la resta de corporacions turístiques tal com quedà reflectit en la 
fallida de Thomas Cook. 

https://www.traficantes.net/libros/de-la-especulaci%C3%B3n-al-derecho-la-vivienda
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Però aquest suposat “èxit turístic”, entès en termes de rècords d’arribades de 
turistes i beneficis empresarials, ha basculat sobre la reducció dels costos laborals i 
la flexibilització de la força de treball, que ha tingut com a conseqüència una creixent 
precarietat laboral. El gruix del treball turístic que ha crescut durant aquests darrers 
anys ho ha fet sobre un treball cada cop més devaluat i que, a més, s’ha aguditzat 
per la creixent financiarització del sector, que ha imposat unes relacions laborals 
molt més dures; els canvis tecnològics i de concentració de capital que han permès 
la penetració d’economies de plataforma en el turisme, que han precaritzat encara 
més el seu treball; i la mateixa disponibilitat de mà d’obra que troba difícil inserció 
en altres activitats. 

En definitiva, la cada cop major especialització en el binomi turístico-immobi-
liari ha fet que bona part del teixit productiu espanyol s’hagi anat concentrant cada 
cop més en tot allò vinculat a aquestes activitats i conseqüentment s’ha anat reduint 
el pes de la resta d’activitats, tot confiant que el mercat internacional proveirà els 
recursos necessaris per a que el metabolisme de l’economia espanyola pugui fun-
cionar. Així doncs, no és d’estranyar, quan s’analitzen els fluxos de materials que 
ingereix l’economia espanyola que una bona part d’aquests procedeixen de tercers 
països, al mateix temps que es produeixen unes enormes diferències regionals dins 
d’Espanya amb unes comunitats autònomes que són fonamentalment consumidores 
netes de recursos procedents de la resta de comunitats i d’altres països. Entre aques-
tes comunitats destaquen la metròpoli madrilenya i les comunitats hiperturistititza-
des –els dos arxipèlags–.

Crisi de legitimitats

És sota aquestes condicions estructurals en les que esclata la crisi del COVID-19 
que sacseja la societat espanyola en aquests moments. A mesura que han passat els 
dies, entre el 19 de març, quan el BCE llança el programa d’emergència, i el 26 de 
març, en que es reuneix l’Eurogrup, la catàstrofe sanitària s’ha agreujat i l’economia 
global s’està enfonsant. El tema que hi ha sobre la taula és l’estratègia a seguir per 
fer front a la crisi del COVID-19 i les seves repercussions posteriors. A la reunió 
de l’Eurogrup es van mostrar cruament dues postures antagòniques: l’eix format 
per Àustria, Països Baixos i Alemanya, que sostenen que cada “pal aguanti la seva 
pròpia vela”, és a dir, que cada estat afronti la crisi amb els seus propis recursos; i 

http://www.albasud.org/publ/docs/74.pdf
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l’eix format per un grup de nou països encapçalats per França, Espanya i Itàlia que 
reclamen un programa més ambiciós per fer front de manera coordinada i col·lectiva 
a la catàstrofe del coronavirus dins la UE, una mena de Pla Marshall suportat a tra-
vés de l’emissió del coronabons. L’eix nòrdic s’oposa frontalment a aquesta proposta 
i, contràriament, defensa el tractament austericida pels països del sud. Un plante-
jament que, recordem, es cobra vides. Al darrera d’aquest posicionament tancat de 
les autoritats neerlandeses i alemanyes hi ha les postures colonials i racistes com les 
que expressava l’article de The Guardian que esmentàvem a l’inici d’aquest text. En 
aquest sentit, el ministre de finances neerlandès, Wopke Hoekstra –igual que l’ante-
rior ministre de finances holandès, Jeroen Dijsselbloem, qui va afirmar que al Sud 
se malbaraten els diners en dones i alcohol–, es despullà quan, enmig de la reunió, 
va suggerir investigar per què alguns països no disposen de marge pressupostari per 
fer front a la crisi del coronavirus, tot donant a entendre que Espanya i Itàlia haurien 
malbarat els seus recursos. El primer ministre portuguès, Antonio Costa, qualificà 
aquesta postura de repugnant. 

Davant dels discursos profundament racistes i colonials, que es tradueixen en 
acció política, i que tornen a fer referència a la singularitat cultural espanyola, o 
italiana, per culpabilitzar de la major incidència de la pandèmia en aquests països, 
cal tornar, novament, a l’economia política per tractar d’entendre què ens està pas-
sant. Diagnosticar correctament les causes de la nostra vulnerabilitat és central per 
exigir i demandar polítiques públiques que trenquin amb els dogmes neoliberals de 
l’austericidi i que posin per davant les necessitats de la majoria de la població. En 
aquests moments no és només el model turístic el que es veu qüestionat, és el mateix 
projecte europeu, cada cop més distanciat de les necessitats comuns, el que s’enfron-
ta a una profunda crisi de legitimitat. I no és fortuït que en el context de l’Europa 
post-crisi l’extrema dreta s’hagi desplegat rabiosament recollint el creixent descon-
tent social. La disputa per la gestió de com fem front a aquesta pandèmia marcarà el 
nostre futur immediat i probablement el del canvi d’època. Els nous temps, malau-
radament, estaran marcats per l’accentuació de les pertorbacions, de les que la crisi 
actual és l’avantsala. En aquests moments, ja no es tracta només d’exigir mecanis-
mes de protecció que evitin que les conseqüències de la crisi la paguin novament 
les classes treballadores i mitjanes, sinó de posar en qüestió tot allò que ens ha dut a 
aquesta enorme fragilitat. La vida de la majoria és el que està en joc. 

https://www.ft.com/content/2498740e-b911-3dbf-942d-ecce511a351e
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VULNERABILITAT SOCIAL I EL MODEL TURÍSTIC-RESIDENCIAL 
ESPANYOL: ESCENARIS DAVANT LA CRISIS DE LA COVID-19 
Antonio Aledo, Guadalupe Ortiz, Pablo Aznar-Crespo, José Javier Mañas,  
Iker Jimeno i Emilio Climent-Gil6  

Després de la crisi econòmica iniciada l’any 2007, es va produir un cert boom d’es-
tudis i investigacions sobre vulnerabilitat social. Tot i això, una revisió de la biblio-
grafia publicada a Espanya permet observar que les investigacions sobre les con-
seqüències socials de la crisi en destins turístics han estat força escasses. Aquesta 
mancança contrasta amb les dades aportades per l’Institut Nacional d’Estadística 
l’any 2013. Torrevieja, paradigma del turisme residencial espanyol, ocupava l’últim 
lloc de la llista de ciutats segons renta neta mitjana de les llars. A partir d’aques-
ta dada demolidora, que qüestiona radicalment les característiques del model tu-
rístic-residencial espanyol, i en ple moment d’excepcionalitat generat per la crisi 
de la COVID-19 aquest any 2020, sorgeixen tres preguntes que entenem rellevants 
per a les investigacions aplicades a l’àrea del turisme residencial. Primera: quines 
conseqüències té l’escassa presència de l’enfocament crític en els estudis turístics?; 
segona: quines noves vulnerabilitats socials generarà la crisi socioeconòmica que 
seguirà a la COVID-19?; tercera: què podem aprendre de l’anterior crisi socioeconò-
mica per a millorar/pal·liar els efectes que ja hem començat a patir? No oblidem una 
altra dada important, la que mostra que el turisme residencial ha estat l’opció de 
desenvolupament hegemònica en gran part dels municipis de costa i de segona línia 
del territori espanyol. 

Parant atenció als consells dels promotors de la iniciativa de reflexionar sobre el 
turisme en temps de crisi, hem reprimit la temptació de caure en la perillosa tasca 
de predir futurs distòpics, i, enlloc d’això, hem intentat respondre amb certa racio-
nalitat a la seva proposta. 

Si bé el futur és sempre incert, la incertesa no ha estat mai major que en aquests 
moments. Tot i això, pensar sobre el futur no és un intent d’endevinar-lo, sinó tot 
el contrari, construir escenaris és apuntalar les decisions a prendre a partir d’una 

6 Antonio Aledo, Guadalupe Ortiz, Pablo Aznar-Crespo, José Javier Mañas, Iker Jimeno i Emilio Climent-
Gil són docents i investigadors del Departament de Sociologia I de la Universitat d’Alacant. Aquest article es va 
publicar a Alba Sud el 14/04/2020.
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reflexió sobre el present i el passat. Formular escenaris és generar informació per a 
incidir sobre: 1) la direcció de l’evolució social que es va construint a partir de les 
dinàmiques macro a les que estem sotmesos; 2) la capacitat de l’acció micro que ens 
permet influir sobre els nostres espais vitals. L’exercici prospectiu d’imaginar inte-
rrelacions entre variables macro i micro, la revisió de crisis pretèrites i de comporta-
ments previs del sector, així com dels efectes que han provocat sobre les poblacions 
locals i de les opcions de resposta escollides, també ajuda a fonamentar les decisions 
que s’hagin de prendre d’ara en endavant. 

Quin és el paper dels estudis turístics davant les crisis i els desastres?

Unes fonts d’informació que ajuden a dibuixar escenaris de futur són els estudis i 
les publicacions científiques. Les investigacions sobre crisis, desastres i turisme han 
cobert un ampli ventall d’esdeveniments, com ara terratrèmols, inundacions, crisis 
econòmiques o atacs terroristes. Seria d’esperar, per tant, que en el corpus acadèmic 
produït pels estudis turístics sobre crisis i desastres socioambientals puguem tro-
bar-hi un coneixement que ajudi a prendre decisions de futur. 

En aquest exercici de revisió de la producció acadèmica, ens topem amb un 
problema central en els estudis turístics sobre crisis i desastres –i que sense cap 
mena de dubte és molt més extens, ja que afecta a múltiples àrees d’investigació 
turística. Quan es revisa l’abundant bibliografia existent sobre crisis-desastres en 
destins turístics, el tema central dels anàlisis gira al voltant de l’efecte econòmic 
d’aquests esdeveniments estressants sobre la indústria turística (Ritchie, 2008; Ngu-
yen et al., 2016; Becken i Hughey, 2013). Els impactes que ocasionen les crisis i els 
desastres sobre les poblacions d’acollida són escassament tractats en la bibliografia 
(Aznar-Crespo i Aledo, 2018; Aznar-Crespo, Aledo i Melgarejo, 2020; De Freitas 
Silva, 2019). Resulta convenient tractar aquest dèficit amb més detall, ja que les 
seves conseqüències són rellevants i reflecteixen l’esperit acrític de la producció 
turismològica, així com el seu sotmetiment als interessos del mercat. 

És altament significatiu que en la revisió de la literatura sobre turisme, crisis i 
desastres, apareguin risc, por i desconfiança com les tres principals i més recurrents 
paraules clau. En els articles orientats a les propostes i mesures per a la recuperació 
del sector en períodes post-crisis, els conceptes de producció de seguretat i con-
fiança dominen el discurs científic (Ritchie, 2004; Calgaro et al., 2014; Mair et al., 
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2016). Aquestes paraules clau emergeixen en els treballs que investiguen com els 
desastres afecten al procés de presa de decisions del turista (factors pull i push) (Ko-
zak et al., 2007; Park i Reisinger, 2010), a l’impacte sobre els serveis turístics (Wang, 
2009; Tsai i Chen, 2011) i a les estratègies més adequades de recuperació infraes-
tructural i de reputació del destí (Wang i Ritchie, 2012).

Focault ens va ensenyar que en la praxis de l’anàlisi de discurs, tan important és 
allò que es diu com allò que no es diu. En aquest sentit, resulta extraordinàriament 
reveladora l’escassetat de referències als efectes que les crisis i els desastres 
ocasionen sobre la població local i sobre la producció de diferents vulnerabili-
tats socials. Molt ens temem que aquest dèficit present en el corpus científic sobre 
turisme i crisis, torni a reproduir-se amb la mateixa intensitat en l’anàlisi de l’actual 
crisi sanitària i la posterior crisi socioeconòmica. Realment, però, no ens hauríem de 
sorprendre. Raoul Bianchi (2009), entre d’altres, ha avisat sobre la divisió existent 
en els estudis turístics entre el grup hegemònic denominat tourism for business i 
aquells que s’identifiquen amb un enfocament crític, coneguts com critical tourism 
studies (Ateljevic, Morgan i Pritchard, 2013), enfocament en què  participa Alba Sud. 
Per tal de no allargar-nos més en aquesta crítica, només queda finalitzar assenyalant 
que la primacia dels estudis turístics pro-sector també té lloc en l’ensenyament uni-
versitari de turisme. L’enfocament crític és minoritari a les escoles i als graus en 
turisme, fet que es tradueix en l’esperit acrític tant de les futures investigacions com 
de l’exercici professional del turisme (Fullagar i Wilson, 2012; Wilson, Small i Ha-
rris; 2012). L’absència d’estudis que abordin de manera directa els impactes de crisis 
i desastres en la població local tindrà conseqüències negatives en l’orientació de les 
mesures que aquells que prenen decisions duran a terme davant d’un escenari a curt 
termini de col·lapse del sector turístic internacional. 

Vulnerabilitat, crisis i municipis turístic-residencials

El concepte de vulnerabilitat social s’ha definit com les característiques i circum-
stàncies que presenta una població, sistema o actiu i que el fan susceptible als efectes 
perjudicials d’una possible amenaça (UNISDR, 2009). Rastrejant l’origen i l’ús del 
concepte trobem dues fonts. La primera, des de la ciència dels desastres s’ha treba-
llat el concepte de producció de vulnerabilitat social, fonamentalment a partir de 
l’obra At risk de Blaikie et al. (1994). Aquest enfocament distingeix tres components 
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en el procés generador de vulnerabilitat social: causes profundes, pressions dinà-
miques i condicions insegures. Des d’aquesta perspectiva s’incideix en les causes 
macroestructurals que condicionen la situació dels individus, traslladant-se a àmbits 
polítics i econòmics entremitjos per tal d’arribar a les expressions locals de vulne-
rabilitat. La segona font és la de les ciències del desenvolupament, des d’on s’ha 
proposat el concepte de vulnerabilitat social com un avançament al concepte de po-
bresa per la naturalesa estàtica i excessivament quantitativista d’aquest últim. En un 
primer moment, l’enfocament dominant prioritzava l’agència per sobre l’estructura, 
culpabilitzant als pobres de la seva pròpia situació (Moser, 1998). Posteriorment, els 
desenvolupaments teòrics d’Amartya Sen (2003, 2005) i l’enfocament AVEO (ac-
tius, vulnerabilitat i estructura d’oportunitats), i de la CEPAL (Kaztman, 1999) per 
al context llatinoamericà, han reconduït aquest dèficit (Climent-Gil, Aledo i Valle-
jos-Romero, 2018). Els estudis més actuals sobre vulnerabilitat destaquen les condi-
cions estructurals que limiten la capacitat dels individus i les famílies d’enfrontar-se 
a les crisis econòmiques lligades al model de capitalisme global i a l’expansió del 
neoliberalisme com a doctrina política i econòmica inqüestionable. 

En el marc d’aquest enfocament, és important distingir entre la vulnerabilitat 
estructural i la vulnerabilitat adquirida. La vulnerabilitat estructural fa referència 
a les condicions adaptatives prèvies a l’amenaça, que situen a la població en una 
posició de debilitat per a enfrontar-se a l’esdeveniment. La vulnerabilitat adquirida 
fa referència a les noves situacions de vulnerabilitat ocasionades per l’impacte de 
l’amenaça sobre la població. Quan aquestes debilitats adquirides queden fixades al 
territori i al teixit social, es transformen en noves debilitats estructurals davant de 
noves amenaces. 

Per entendre millor el concepte de vulnerabilitat, cal assenyalar dues idees in-
terrelacionades i necessàries per a evitar errors d’interpretació analítica. En primer 
lloc, no hi ha vulnerabilitat o risc sense amenaça. En segon lloc, les persones no són 
vulnerables per se, sinó que ho són quan fan front a una amenaça específica. El pri-
mer pas per a analitzar la relació entre turisme residencial i vulnerabilitat consisteix 
en identificar quina és l’amenaça a la qual es troben sotmeses les poblacions locals 
en entorns turístics. És un desafiament difícil de resoldre a causa de la complexi-
tat del sistema turístic i la seva relació amb processos més amplis de canvi social i 
desenvolupament. De la mateixa manera, les amenaces són difuses i la seva identifi-
cació és un problema més aviat ideològic que metodològic. En aquest sentit, podem 



98#TOURISMPOSTCOVID19 
TURISTIF ICACIÓ CONFINADA → índex

Com hem arr ibat f ins aquí ?

parlar d’amenaces exògenes al sector turístic i amenaces endògenes al mateix sector. 
En un primer moment, podríem identificar fàcilment la COVID-19 y la posterior 
crisi socioeconòmica que s’esdevindrà com l’amenaça exògena que planeja sobre 
els municipis turístic-residencials. Aquesta crisi ocasionarà un descens radical de 
la demanda turística, el tancament de fluxos aeris d’accés als destins, el tancament 
d’empreses i negocis locals amb els consegüents impactes socioeconòmics derivats, 
que en afectar a individus i famílies es convertiran a mig termini en elements de 
vulnerabilitat adquirida. 

Tot i això, els municipis que han optat per l’hegemonia del model turístic-residen-
cial s’enfronten a la crisi de la COVID-19 en situacions de vulnerabilitat estructural. 
Aquesta, deriva dels impactes exògens relacionats amb l’anterior crisi econòmica 
iniciada l’any 2007, però també té algunes causes endògenes pel fet de ser produï-
des pel mateix model. En altres treballs (per exemple, Aledo, 2016), hem identificat 
les vulnerabilitats de caràcter ambiental, econòmic, social i polític generades per 
aquesta tipologia de desenvolupament urbanístic. La degradació del paisatge o el 
consum del sòl y de recursos naturals es converteixen en elements de vulnerabilitat 
estructural, així com també la hiperespecialització de les economies locals en l’ac-
tivitat immobiliària. La desqualificació educativa de la població i la corrupció po-
lítica que han arrasat les democràcies locals se sumen com a debilitats estructurals 
que afecten a la capacitat de la comunitat local d’enfrontar-se a la crisi econòmica 
postCOVID-19. Aquesta situació d’alta vulnerabilitat estructural d’origen endogen 
i exogen situa als municipis turístic-residencials espanyols en una posició d’alt risc. 

Escenaris de vulnerabilitat després de la COVID-19

L’escenari més probable i immediat després de la crisi de la COVID-19 és la pèrdua 
del mercat internacional de cara a la pròxima temporada alta. Els efectes de la crisi 
sanitària sobre el transport aeri, juntament amb la desconfiança entre amfitrions i 
convidats, seran factors centrals de la recessió turística que ha d’arribar. En contra-
partida, com ja va succeir en l’anterior crisi, el turisme nacional, amb una impor-
tant quantitat d’habitatges en propietat, i l’estiueig, com un valor fortament 
arrelat a la societat espanyola, poden ser factors clau per a la supervivència 
d’aquests municipis turístic-residencials. No obstant, la por i la desconfiança de 
cara a l’arribada de propietaris de segones residències, fonamentalment procedents 

https://www.unwto.org/es/turismo-covid-19
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/european-tourism-sector-urges-measures-to-mitigate-covid-19-impact/
https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/european-tourism-sector-urges-measures-to-mitigate-covid-19-impact/
https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-08/los-madrilenos-que-huyeron-a-la-espana-rural-durante-el-confinamiento.html
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del centre del país, ja han aparegut a les comunitats receptores, generant una deman-
da social que exigeix major control d’aquest tipus de desplaçaments. Les solucions 
sanitàries a aquesta pandèmia determinaran la força del rebuig, però previsiblement, 
aquest estiu augmentaran les tensions si una part de la població opta per actuar de 
manera insolidària. 

Respecte al mercat immobiliari, s’augura un fort retrocés en les vendes, atès que 
en el marc de la incertesa sanitària i econòmica la inversió familiar en una segona 
residència sembla poc probable. Pot donar-se el cas de processos d’especulació im-
mobiliària en els sectors més alts de l’oferta si es produeix un important descens del 
preu de la segona residència. No obstant, aquest segment no és el majoritari en el 
model turístic-residencial espanyol. 

Aquest esbós ràpid de l’escenari turístic-residencial ens permet, essent conscients 
de l’elevat grau d’incertesa, albirar algunes vulnerabilitats segons grups sociodemo-
gràfics en entorns turístics residencials. 

Els residents internacionals, majoritàriament migrants jubilats, són un grup d’alt 
risc. La seva reacció es veurà condicionada fonamentalment per les respostes que 
ofereixin els sistemes de protecció dels seus països d’origen. Les persones proce-
dents del Regne Unit es veuran especialment afectades, ja que han patit processos 
intensos de privatització de la sanitat, essent aquest un factor a tenir en compte per 
al seu retorn a les seves llars a Espanya. 

Per altra banda, els migrants laborals es troben en una situació de gran vulne-
rabilitat. Per un cantó, la debilitat de la seva posició estructural i la dels seus actius 
(capital social, polític i educacional), els ofereix escassos recursos per enfrontar-se a 
la crisi postCOVID-19. Per l’altre cantó, el retorn als seus països de destí – que per a 
alguns va ser una opció a l’anterior crisi socioeconòmica – resulta gairebé impossi-
ble en tractar-se d’una pandèmia global que ha obligat a tancar els fluxos migratoris 
inter i intracontinentals. 

Els residents autòctons –de forma general, però considerant l’heterogeneïtat in-
terna pròpia d’aquest grup– s’enfronten a aquesta crisi també des d’una situació 
d’elevada vulnerabilitat estructural, atès que no s’havien recuperat de la crisi ante-
rior. Per exemple, en el cas anteriorment mencionat de Torrevieja, la desocupació el 
mes de febrer d’aquest any 2020 rondava el 22%, mentre que la mitjana espanyola 
es situava al 13,6%. Tot i els intents del municipi de modificar la centralitat del tu-
risme residencial, el pes estructural del sector i els seus efectes estructurants sobre 

https://datosmacro.expansion.com/paro/espana/municipios/valencia/alicante/torrevieja
https://datosmacro.expansion.com/paro/espana?sc=LAB-
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el territori i la societat local dificulten en gran mesura la imprescindible diversifi-
cació econòmica. El seu model urbanístic i la inèrcia d’una cultura immobiliària 
que ha penetrat a tot el teixit social són també elements de vulnerabilitat col·lectiva 
davant la crisi. En aquest sentit, és necessari destacar que, exceptuant algunes grans 
empreses que han assajat (amb dispar fortuna) nous mecanismes de distribució i 
màrqueting, el sector de la construcció és molt poc innovador. A més, una gran part 
de la mà d’obra posseeix escassa qualificació, per la qual cosa els treballadors de la 
construcció estan difícilment preparats per a la seva reconversió laboral. 

Conclusions

Les vulnerabilitats adquirides són les expressions dels impactes de les crisis fixades 
al territori i als teixits socials. En el cas dels municipis turístic-residencials, s’hi su-
men les vulnerabilitats estructurals que li són pròpies a aquest model espanyol. Per 
tant, difícilment el sector turístic-residencial pot ser un vehicle de sortida de la 
crisi a que donarà lloc la pandèmica de la COVID-19. La reconversió d’econo-
mies immobiliàries a economies de residencialitat sembla ser, a mitjà termini, 
l’única opció viable per a aquests destins. Afortunadament, els municipis tenen 
recursos suficients per tal d’iniciar aquesta transició, com en el cas paradigmàtic de 
Torrevieja, que demostra aquestes possibilitats de reconversió. El binomi sol i pla-
tja, l’estil de vida d’una ciutat mitjana, les infraestructures i serveis dels quals s’ha 
dotat i l’enorme stock immobiliari que posseeix són alguns dels recursos sobre els 
quals organitzar un model de ciutat innovador i diversificat. De tota manera, aquests 
recursos no es podran posar en valor si l’esforç no és comú i solidari. Si les decisions 
que es prenguin per fer front a la crisi reforcen la desigualtat i les vulnerabilitats so-
cials, es reforçaran, en contrapartida, els processos de segregació socio-espacial i de 
degradació dels espais públics, l’emigració de col·lectius socials valuosos i la pèrdua 
general d’atractiu del destí. 

La transformació d’economies immobiliàries a economies de residencialitat im-
plicaria canvis culturals, econòmics, urbanístics i infraestructurals. El primer pas 
exigeix una redefinició del turista residencial, que reculli i emfatitzi la seva condició 
de resident. L’objectiu de les polítiques locals s’ha d’orientar al benefici de l’àm-
plia comunitat de residents, així com la cobertura de les seves necessitats hete-
rogènies. Els municipis han d’apostar per la innovació, la diversificació econòmica 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2020/04/06/5e8b5fb8fdddfff9b18b45ef.html
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i l’economia circular. És necessària una redefinició de les àrees periurbanes i rurals 
adjacents, amb la finalitat que es considerin espais vius i no sòls buits i improduc-
tius. És indispensable que el model urbanístic s’adapti a les necessitats dels residents 
i no del sector immobiliari. El perfil sociodemogràfic exigeix una ciutat habitable 
per a la gent gran, la qual requereix fomentar el model de transport públic i alterna-
tiu, així com recuperar l’espai públic. De la mateixa manera, el producte immobiliari 
ha d’assajar noves fórmules adaptades a l’eixamplament de la cúspide de la piràmide 
demogràfica, mentre que l’atracció de la població jove es veurà afavorida pel desen-
volupament d’infraestructures d’alta connectivitat digital i terrestre. 

Per últim, hem de dirigir de nou la nostra mirada cap als estudis turístics i cap a 
la responsabilitat de l’acadèmia en l’abordatge de les causes profundes de producció 
de la vulnerabilitat social. És necessari preguntar-se si la corrent dominant conti-
nuarà centrant les seves investigacions en la cerca de fórmules de l’estil business as 
usual per tal de millorar els rendiments del sector i assegurar la protecció dels seus 
processos d’acumulació o sí, ben al contrari, serà capaç de reprendre els principis 
il·lustrats d’una ciència per al bé comú, amb especial atenció als més vulnerables. En 
la formació del nostre alumnat seguirà predominant l’enfocament empresarial o es-
tendrem la responsabilitat docent més enllà del paradigma mercantilista i inclourem 
els costos socials del desenvolupament turístic? No oblidem que formem no només 
quan ho fem bé, sinó també quan ho fem malament. 
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EL TURISME AL CAMÍ DEL POSTDESENVOLUPAMENT.  
[PER ARA A LA TRAMPA DE LA COVID-19] 
Alberto Acosta7  

Després de comprovar creixents i greus problemes socials –particularment econò-
mics, culturals i ambientals–, en diverses parts del planeta es qüestionen cada ve-
gada més les idees convencionals del progrés i del seu principal plançó, el des-
envolupament. Fins i tot s’ha comprovat que diversos “grans èxits” (per exemple 
tecnològics) són insuficients –i alguns fins i tot contraproduents– per resoldre els 
greus problemes de la Humanitat. I en aquest escenari dominat per tendències glo-
balitzants moltes de les grans tendències que s’expandeixen pel món –com el turis-
me de masses– provoquen nous i massius desequilibris.

[Ara, aquests desequilibris, sumats a creixents desigualtats i iniquitats, apareixen 
amb molta més força en un escenari inèdit: una pandèmia que paralitza el món, ja 
afectat per una severa recessió econòmica en marxa des d’abans, i la constatació que 
l’única certesa real és la incertesa...]. 

La perillosa inèrcia d’una croada fallida

El que interessa ara és superar el concepte mateix de “desenvolupament”, lligat a 
una sèrie de cognoms amb els quals se l’ha cobert tractant de trobar respostes que 
facin possibles la seva cristal·lització. Recordem que, en el camí, perseguit incan-
sablement en les últimes set dècades, quan els problemes van començar a minar 
la nostra fe en el “desenvolupament” i quan les seves teories fan aigua, busquem 
alternatives de “desenvolupament”. Com un fill sense pare que ho reconegui, li vam 
posar cognoms al “desenvolupament” per diferenciar-lo del que ens incomodava. 

7 Alberto Acosta és economista equatorià. Professor universitari. Va ser ministre d’Energia i Mines, president de 
l’Assemblea Constituent, candidat a la Presidència de la República. És jutge del Tribunal Internacional dels Drets 
de la Natura i sobretot company de ruta de moviments socials dins i fora del seu país. Aquest text és el postfaci 
actualitzat del llibre Tourism and Degrowth - Towards a Truly Sustainable Tourism, editat per Robert Fletcher, 
Ivan Murray, Asunción Blanco-Romero i Macià Blázquez-Salom, i publicat a Routledge, l’abril de 2020. Va ser 
enviat als seus editors el 6 de gener de l’any 2020, amb el títol: “Tourism on the path to post-development” i, per la 
seva actualitat, es difon per separat amb algunes postil·les posades entre [claudàtors]. Va ser revisat el 6 de maig de 
l’any 2020, en plena quarantena, i es va publicar a Alba Sud el 7/5/2020.
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Però així i tot, seguim en el camí del “desenvolupament”: econòmic, social, local, 
global, rural, sostenible...”Desenvolupament” al cap i a la fi.

El “desenvolupament” –esdevé en una creença mai qüestionada– simplement se’l 
va redefinir destacant un o una altra característica. I la gran majoria de crítiques mai 
van ser contra el “desenvolupament”, sinó contra els camins a seguir per assolir-lo.

En aquesta atabalada carrera en recerca del “desenvolupament” es va perdre 
molt, com són les cultures de les comunitats perquè aquestes esdevinguessin mà 
d’obra per assegurar l’acumulació de capital, al mateix temps que s’ampliava la mas-
siva extracció de recursos naturals. No només això, la vida comunitària, la ruralitat 
i la mateixa alegria de viure sense pressa van ser mirades –i segueixen sent vistes– 
com ocioses i causants de la pobresa i el “subdesenvolupament”. O, en el millor dels 
casos, sempre per mantenir rodant la roda de l’acumulació de capital, a les comuni-
tats, a la ruralitat i a l’alegria de viure se les assumeix com activitats programables. 
En suma, tot es mercantilitza, inclusivament el benestar i la felicitat organitzada de 
la gent.

Al a fi, tant esforç ha resultat inútil. Persisteixen plagues com la pobresa, la 
misèria, les desigualtats, tan pròpies del “subdesenvolupament”. Però també –i si-
multàniament– aquells països que s’assumeixen com a “desenvolupats” estan presos 
en el parany del “progrés”; només cal veure les greus contradiccions, conflictes i di-
ficultats que pateixen, com ho és, per esmentar tot just una patologia, la insatisfacció 
creixent fins i tot en els beneficiaris d’una major acumulació material. Mentre que 
en aquesta accelerada carrera pel desenvolupament s’accelera la ferotge destrucció 
de la Natura.

Enmig d’aquesta voràgine de la Modernitat, s’ha anat transformant el fenomen 
de l’”oci”. En comptes d’expressar llibertat i autonomia, l’”oci” vilment esdevé en 
un espai mercantil de la vida mateixa. Va passar de ser una part integral de la vida a 
moltes comunitats, un moment de creativitat i celebració del sagrat, l’”oci” a ser un 
mer espai de descans per reposar la força de treball i seguir produint, o simplement 
es converteix en una oportunitat de negoci. Aquí es destaca la massificació del tu-
risme com a opció que promet moments de vida en “el paradís”.

Aquesta activitat, considerada com “la indústria sense xemeneies”, s’ha expandit 
acceleradament al ritme de la globalització. Del turisme d’elit s’ha passat al turisme 
de masses. Molts països l’han transformat en una activitat econòmica prioritària: 
així, el turisme supera –en molts casos àmpliament– el 10% del PIB; el nombre de 
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turistes –sigui quina sigui la via de transport– creix exponencialment a la velocitat 
que augmenta la capacitat de consum de les noves classes mitjanes i s’instrumenten 
mecanismes per maximitzar els ingressos abaratint costos... Tot amb efectes socials, 
econòmics i ecològics cada vegada més perniciosos per a amplis segments de la 
població receptora d’aquest turisme de masses: tant que en algunes parts aflora amb 
força el crit “tourist go home”.

Ara, l’”oci” –incloent un creixent turisme de masses– és un dels majors negocis 
del món perquè convoca a milions de persones, mobilitzant quantitats enormes de 
capital. I, a sobre, aquest “oci” reflecteix la seva “utilitat” amb la “mètrica del plaer”: 
nascuda des de l’utilitarisme i fins de l’hedonisme. Per això l’”oci”, com mercaderia 
de consum, és també objecte de polítiques estatals on se’l planifica, organitza i ins-
trumenta com a eina per controlar i disciplinar la societat: el “pa i circ” de l’Imperi 
romà es reprodueix –a escala ampliada– amb la velocitat i intensitat dels “èxits” 
tecnològics i de l’acumulació de capital. I en aquest afany, el turisme, en un paral·le-
lisme amb el “desenvolupament”, es busca enfrontar amb una sèrie de cognoms com 
ho són el turisme ecològic, comunitari, solidari... Sense que s’arribi a alliberar-lo 
dels seus elements consumistes, cada vegada més alienants.

Així, l’”oci mercantil” –en el qual incloem el turisme de masses– és un reflex 
més d’un món “maldesenvolupat” (Tortosa 2010). [I aquest “maldesenvolupament” 
podríem trobar-lo en el que seria el “mal-turisme”: sobretot el turisme massificat, 
que ha patit una dura patacada amb el generalitzat confinament derivat de la pandè-
mia de coronavirus; hi ha prou en imaginar l’impacte que tindrà en la memòria de la 
gent aquelles flotes de grans creuers atracats als ports carregats de persones, moltes 
d’elles infectades per la COVID-19, sense poder baixar a terra].

El complex encant de les transicions

Superar aquesta complexa realitat demana una tasca que implica un esforç de llar-
ga durada i de profundes transformacions, en el marc de transicions múltiples, les 
connotacions adquiriran una creixent urgència en tant que s’aprofundeixin les con-
dicions crítiques desfermades nacionalment i internacionalment, en l’àmbit social, 
ecològic i econòmic provocat pel capitalisme globalitzant. El turisme és un dels 
temes pendents.
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No es tracta només de repensar el turisme i menys encara de prohibir tots els 
viatges, el potencial és enorme, en tant “maten els prejudicis i la ignorància” (Mark 
Twain). Requerim revisar l’estil de vida sobretot el de les elits i que serveix de –in-
accessible– marc orientador per a la majoria de la població; una revisió que haurà 
de processar, sobre bases de real equitat, la reducció del temps de treball i la seva 
redistribució, així com la redefinició col·lectiva de les necessitats en funció de sa-
tisfactors ajustats a les disponibilitats de l’economia i la Natura. Més d’hora que 
tard, encara en els mateixos països “subdesenvolupats” –no es digui en els “desen-
volupats”–, s’haurà de prioritzar la suficiència mentre es busqui el que realment es 
necessita, en comptes d’una sempre major eficiència –des d’una incontrolada com-
petitivitat i un desbocat consumisme– que acabarà destruint a la Humanitat.

Potser ha arribat l’hora de fer realitat les reflexions de Paul Lafargue (1848), John 
Maynard Keynes (1930), Bertrand Russell (1932), Karl Goerg Zinn (1998), Niko 
Paech (2012), entre d’altres, els que des de diverses lectures suggereixen reduir la 
jornada de treball (a 3 o 4 hores, per exemple)8. Aquest és un repte complex, perquè 
en societats travessades pel productivisme això resulta una heretgia.

En síntesi, individus i comunitats hauran d’”exercitar la seva capacitat de viure 
diferent” (tots i totes en dignitat, en harmonia amb la Naturalesa, NdA), com planteja 
l’economista alemany Niko Paech. Això exigeix   propostes convivials (Illich 2015) 
creades des de baix, per individus i comunitats que facin pressió als governants 
perquè les incloguin en les seves polítiques. En aquesta línia hi caben les propostes 
de Pedra Rabhi (2013), un agricultor, pensador i escriptor francès d’origen algerià, 
que convida a caminar cap a una societat de “la sobrietat feliç”.

En definitiva, la tasca és repensar el món de la feina vinculant-lo amb altres 
mons dels quals mai va haver-hi d’aïllar-se. [D’entrada no es pot confondre l’oci 
amb el temps lliure del no-treball provocat per l’atur o per una quarantena]9. I en 
aquest afany toca repensar també l’oci, no per posar-li normes, sinó per alliberar-lo; 
no per fer-ne un negoci, sinó per desmercantilitzar-lo ampliant el seu potencial co-
munitari, creatiu i lúdic, diversificant des de l’enorme diversitat cultural del món. 

8  [Caldrà construir societats on ja no sigui "el temps de treball la mesura de la riquesa, sinó el temps lliure" 
(Marx, 2009, p.232), doncs "una nació és veritablement rica quan en comptes de 12 hores es treballen 6"(Marx, 
2009, pàg. 229)]. 

9 [Recomano la lectura del següent text: Acosta, A. Por el derecho al ocio, no al trabajo - Un textito recuperado 
en medio de la pandemia del COVID-19, Ecuador Noticias, 03/05/2020]. 

https://ecuadornoticias.org/hoy-mas-que-nunca-por-el-derecho-al-ocio-no-al-trabajo/
https://ecuadornoticias.org/hoy-mas-que-nunca-por-el-derecho-al-ocio-no-al-trabajo/
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Quin és l’espai que li correspon al turisme en aquest altre món?, és doncs una de les 
preguntes indispensables.

És hora de pensar en un món on hi càpiguen tots els mons: el plurivers (Kotha-
ri, Salleh, Escobar, Demaria, Acosta 2019); un món on tots els éssers humans i no 
humans puguin viure amb dignitat, a on les persones puguin organitzar-se per recu-
perar i assumir el control de les seves pròpies vides, del seu treball i del seu oci. Des 
d’aquesta visió, vinculada amb la Mare Terra, podria ser l’espai per impulsar el bon 
conviure (Acosta 2013).

No ens oblidem que els éssers humans, com la Natura, no som individus aïllats, 
som comunitat social i natural; una comunitat que ha de ser repensada i construïda 
cada vegada més des del que és local: serem capaços de construir “el paradís” en 
aquests àmbits i no buscar-lo desesperadament i inútilment en regions distants, fins 
i tot amb activitats mercantilitzades que prefiguren maldestrament la felicitat? Això 
ens commina a fer un salt civilitzador on l’”oci mercantil” i alienant sigui reemplaçat 
per l’”oci emancipador”.

[¿Aprendrem de les lliçons de la pandèmia?]

[La sorprenent pandèmia de coronavirus revela com són de fràgils les nostres 
societats. D’un dia a l’altre el món es va paralitzar i va quedar embolicat en la por. 
L’activitat econòmica va caure acceleradament. Moltes advertències realitzades du-
rant anys semblen convertir-se en realitat. El creixement econòmic imparable s’es-
tavella amb els límits biofísics, sense que els avenços tecnològics resolguin aquests 
complexos reptes.

Les capacitats de resposta i resiliència de les mateixes societats i de la Naturalesa 
són cada vegada més limitades com més avancen les relacions globalitzants: la in-
terconnexió centrada en imparables productivismes, consumismes i individualismes 
dominen a les interdependències humanes en benefici de l’acumulació de capital...

En aquest complex moment, davant l’ensorrament del vell món hi ha veus que 
reclamen un cop de timó. Es reclama per les sendes del postdesenvolupament, el 
postextractivisme, el decreixement, la convivialitat, i el bon conviure... Sembla que 
ha arribat el moment per a una gran transformació, en els termes plantejats per Karl 
Polanyi.

I alguna cosa sembla canviar...
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L’Estat social emergeix assumint temes que no van haver de mercantilitzar, com 
la salut. Algunes rigideses fiscals perden força. Els polítics comencen a escoltar els 
científics, a estones de manera molt lenta, erràtica i mortal (com als EUA o An-
glaterra). Però alhora afloren canvis perquè no canviï res: l’Estat desplega velles 
pràctiques per reparar el sistema preocupant-se pels grans consorcis econòmics, al 
mateix temps que amplia les seves pràctiques autoritàries per controlar aquest tipus 
de pandèmies sanitàries... i així sostenir i reforçar l’estatus quo.

Temps hi haurà per analitzar el que ha passat i les respostes adoptades. El que 
preocupa és saber quant d’aquest impacte global realment s’interioritzarà per les 
diverses societats i els seus governants. És molt probable, com va passar després de 
la crisi financera de 2008-2009, que els poderosos, fins i tot en complicitat amb les 
seves víctimes, desitjoses de superar la seva detenció domiciliaria col·lectiva, tor-
nin a les velles aventures. El capital, amb “fam atroç”, accelerarà el pas. Els Estats, 
en contuberni amb els poders econòmics transnacionals, han de procurar millorar 
el seu control i disciplinament social amb nous esquemes tecnològic-repressius. I 
moltíssimes persones intentaran adaptar-se per seguir perseguint perversament la 
promesa del “progrés” i el “benestar”, acollida per mandat global del “desenvolupa-
ment”, sacrificant a milions dels seus propis congèneres i a la Mare Terra.

La memòria d’aquestes complexes i tràgiques hores de confinament obligat i de 
dolor acumulat han d’omplir-nos de més força per seguir canviant el món i transfor-
mar-nos en tots els àmbits de la vida: salut i alimentació, camp i ciutat, producció i 
consum, igualtat i llibertat , treball i oci... Recuperant el turisme no com un simple 
negoci, sinó com una opció de relacionar-se socialment i cultural ment per tenir una 
vida plena, que a contrapèl de les desbocades demandes del capital, ens commina a 
una desacceleració comunitària creativa, plena d’alegries genuïnes.]
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LA COVID-19 I ELS CREUERS: UN DRAMA ANUNCIAT
Angela Teberga10  

“La història es repeteix, la primera vegada com tragèdia, 
i la segona com farsa”

Karl Marx a El 18 de Brumari. 

La possible i imminent propagació de malalties infeccioses dins d’un vaixell sempre 
ha estat una font de preocupació entre mariners i un difícil repte per als profes-
sionals de la salut. La tripulació, en estar lluny de casa, tem emmalaltir i no rebre 
el tractament mèdic especialitzat adequat. També és un desafiament per al control 
sanitari perquè el confinament, juntament amb l’alta concentració de persones en 
un sol espai, potencia la transmissió de malalties entre els membres de la tripulació, 
el que requereix protocols de control estrictes per part de les autoritats sanitàries i 
programes de prevenció de la indústria dels creuers.

Algunes persones comparen un vaixell amb una “placa de Petri”, un recipient 
cilíndric utilitzat al laboratori per al cultiu de microorganismes, ja que tots dos fun-
cionarien com incubadores de microbis i, per tant, serien vehicles ideals per a la 
propagació de malalties. No és d’estranyar que, sovint, les notícies sobre malalties 
virals i bacterianes circulin en la gran premsa. Només entre els tripulants brasilers 
es coneixen casos de brots de sarna (2011), gastroenteritis (2011), H1N1 (2012), xa-
rampió (2019) i, més recentment, de COVID-19, del qual parlarem en aquest article.

Què ens diu la literatura internacional?

A la literatura internacional, trobem en revistes mèdiques articles específics sobre 
l’aparició de malalties transmissibles, entre els passatgers i la tripulació, als creuers. 
Mouchtouri et al. (2010), per exemple, testifiquen l’aparició de brots i/o infeccions 
en els vaixells, especialment per legionel·la, salmonel·la, vibrio (bacteris) i noro-
virus, influença A i B (virus). Per la seva banda, Pavli et al. (2016) afirmen que la 

10 Angela Teberga és professora de la Universitat Federal de Tocantins, coordinadora de el Grup de recerca 
Labor Movens i col·laboradora d’Alba Sud. Aquest article va ser publicat a Alba Sud el 29/06/2020.

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/04/brasileira-diz-que-sofreu-preconceito-em-navio-por-suspeita-de-ter-sarna.html
https://www.gov.br/anvisa/pt-br
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/02/hospital-pede-teste-de-h1n1-para-10-internados-e-tripulante-morta-de-navio.html
https://viagemeturismo.abril.com.br/materias/surto-de-sarampo-atinge-tripulacao-do-navio-msc-seaview/
https://viagemeturismo.abril.com.br/materias/surto-de-sarampo-atinge-tripulacao-do-navio-msc-seaview/
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majoria de les infeccions registrades en els creuers són respiratòries (29%) i 
gastrointestinals (10%).

Fujita et al. (2018) van analitzar les notificacions, sistematitzades per l’Agència 
Nacional de Vigilància Sanitària (ANVISA), de malalties transmissibles a bord dels 
creuers a la costa brasilera en el període comprès entre 2009 i 2015. Les anàlisis de 
les notificacions indiquen que el norovirus va ser el principal agent etiològic dels 
brots en aquest període, encara que la taxa de brots ha disminuït amb el temps. Els 
autors arriben a la conclusió que el gran nombre de passatgers i tripulants con-
finats a bord dels vaixells seria la principal raó de contagi. “Això representa un 
alt risc potencial de transmissió de malalties infeccioses a causa del confinament 
d’aquests viatgers en espais comuns, amb una alta probabilitat d’exposició a fòmits 
per l’oscil·lació del vaixell” (Fujita et al., 2018: 11, traducció pròpia). Així mateix, 
consideren que els minicreuers, és a dir, els creuers amb rutes curtes, de 3 a 4 
dies, són un especial problema per al control i la supervisió dels brots epide-
miològics, ja que és habitual que les malalties transmissibles tinguin un temps d’in-
cubació més llarg que el mateix viatge.

Fernandes et al. (2014), en un estudi sobre el brot de grip B en un creuer davant 
de la costa de l’estat de São Paulo el febrer de 2012, van arribar a la conclusió que els 
membres de la tripulació allotjats en les dues cobertes inferiors tenien més pro-
babilitats de desenvolupar símptomes de malalties similars a la grip (febre, tos, 
mal de coll i dispnea). La raó està relacionada amb el confinament i l’absència de 
circulació d’aire, segons els autors.

Els tripulants de menor rang estaven en aquestes cobertes, normalment 
compartint cabines amb capacitat per a dues o quatre persones. No hi havia 
finestres i l’aire circulant provenia dels aires condicionats. El virus de la grip es 
propaga a través de gotetes i aerosols de persones infectades en tossir i ester-
nudar. Els llocs tancats i plens de gent, com les cobertes inferiors del vaixell, 
faciliten la propagació del virus de la grip. 

(Fernandes et al., 2014: 301, traducció pròpia)

Mitruka et al. (2012) expliquen que els brots de malalties en creuers evitables mi-
tjançant vacunació, com la rubèola, la varicel·la i el xarampió, estan associats a la 
introducció i propagació entre els membres de la tripulació procedents de països amb 

https://www.gov.br/anvisa/pt-br
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transmissió endèmica d’aquestes malalties, a més de les baixes taxes de vacunació o 
que no s’ha arribat a introduir aquella vacuna o s’ha fet recentment. Un cop més, se 
cita l’entorn confinat i densament poblat com a facilitador de la transmissió de 
malalties contagioses, incloses les que es podrien prevenir mitjançant vacunes.

Kak recorda que “un agent infecciós introduït en l’entorn d’un creuer té el poten-
cial d’estar àmpliament distribuït en tot el vaixell i de causar morbiditat significant” 
(2015:1). Els patògens infecciosos de risc potencial en els creuers poden ser, segons 
l’autor, malalties gastrointestinals, respiratòries i de la pell. Una de les raons de l’ele-
vada morbiditat(taxa de portadors d’una determinada malaltia en relació amb la 
població total estudiada en un determinat lloc i moment) dins dels vaixells també 
estaria relacionada amb el rang d’edat mitjana dels passatgers dels vaixells, de 
més de 45 anys, i en general amb problemes mèdics crònics.

Finalment, destaquem la important investigació de Zheng et al. (2016) sobre la 
transmissió de malalties respiratòries en els creuers. Els autors comencen l’article 
recordant que, encara que el viatge en vaixell suposa una experiència a l’aire lliure, 
els passatgers i la tripulació romanen la major part del temps en ambients tancats, 
com restaurants, teatres, salons de ball i les mateixes cabines. A més, comparteixen 
els banys públics, el mateix menjar i begudes, i el mateix sistema d’aire condicionat. 
Finalment, recorden que aproximadament un terç dels passatgers són gent gran, que 
són més susceptibles a les malalties infeccioses que la resta de la població. Els autors 
afirmen que els brots de malalties respiratòries en els vaixells de passatgers es 
veuen agreujats per les vulnerabilitats específiques dels vaixells, siguin quines 
siguin: a) un gran nombre de persones en estret contacte; b) una durada dels viatges 
prou gran per a cobrir el període de transmissió i incubació de virus; c) la diversitat 
de persones dels hemisferis sud i nord, on la vacunació contra la grip pot no ser-hi 
durant la temporada de la malaltia; i d) els membres de la tripulació poden ser vehi-
cles continus per a la transmissió de virus, ja que les infeccions poden romandre a 
bord d’un creuer d’un viatge a un altre (Zheng et al., 2016).

Els resultats de l’estudi de Zheng et al. (2016) indiquen que el risc d’infecció d’un 
membre de la tripulació és més gran que el d’un passatger, perquè el membre 
de la tripulació té contacte amb tots els grups del vaixell. També indiquen que l’ús 
de màscares facials pels membres de la tripulació que presten servei en restaurants, 
bars o salons, així com l’augment de la taxa d’intercanvi d’aire en alguns o tots els 
llocs del vaixell, han donat lloc a una reducció moderada de la taxa de transmissió de 
malalties respiratòries. La mesura més eficaç per reduir la taxa de transmissió va ser 
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la instal·lació de filtres d’aire d’alta eficiència i dispositius d’irradiació ultraviolada 
germicida en els sistemes de ventilació de la nau.

Els articles citats en aquesta introducció suggereixen que la prevenció de les 
malalties transmissibles a bord dels vaixells implica necessàriament:

• Estricte rigor en el compliment de les condicions sanitàries i les mesures de 
control sanitari en els ports i en els vaixells.

• El requisit de vacunar les malalties previsibles entre els passatgers i la 
tripulació.

• La necessitat de posar en quarantena als passatgers i/o tripulants malalts, 
que han de romandre aïllats en les seves cabines per evitar el contagi entre 
els altres membres de la tripulació.

• Ús de màscares facials i foment de la higiene respiratòria i el protocol per 
a la tos.

• Instal·lació de filtres d’aire d’alta eficiència i dispositius d’irradiació ultra-
violada germicida en els sistemes de ventilació de la nau.

Tots els articles citats corroboren la tesi que el confinament i la concentració de 
persones en els creuers potencia la transmissió de malalties. No es pot dir, per 
tant, que els armadors no fossin conscients de l’imminent problema de contagi 
de qualsevol malaltia infecciosa de qualsevol gravetat entre els seus passatgers 
i tripulació. Desafortunadament, una malaltia encara més greu descoberta a la fi de 
2019 va ser trobada en diversos creuers a mitjans de febrer de 2020. La COVID-19, 
que s’ha estès a 188 països i regions, ha estat diagnosticada en més de 9 milions de 
persones i ha provocat la mort de gairebé mig milió de persones a tot el món, els 
monitors de la Universitat Johns Hopkins també van arribar als vaixells.

Els creuers i la COVID-19

La COVID-19, una malaltia causada pel coronavirus del SARS-CoV-2, va ser desco-
berta el 31 de desembre de 2019 després que es registressin casos a Wuhan (Xina). 
L’11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va començar a 
caracteritzar-la com una pandèmia, a causa dels alarmants nivells de propagació i 
gravetat de la malaltia, que ha arribat a gairebé tots els països del món. El perill de 
la malaltia està relacionat amb el seu alt poder de contagi, fins i tot entre les persones 

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.youtube.com/watch?v=sbT6AANFOm4
https://www.youtube.com/watch?v=sbT6AANFOm4
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asimptomàtiques. L’alta transmissibilitat de la malaltia és encara més gran en espais 
confinats, segons Mizumoto & Chowell (2020), incloent-hi hospitals, presons, esglé-
sies i, per descomptat, creuers.

Entre el 9 i el 26 de març, totes les principals companyies de creuers van suspen-
dre voluntàriament i temporalment les operacions en tota la seva flota. Les principals 
raons de l’aturada haurien estat: evitar el contagi del coronavirus entre la tripulació 
i els passatgers, la sobtada caiguda de la demanda i la inestabilitat operacional.

No obstant això, la majoria de les empreses van trigar uns dies, o fins i tot setma-
nes, en suspendre les seves operacions després que l’OMS declarés que la malaltia 
era una pandèmia mundial. Imatges diverses circulaven a través de les xarxes socials 
i els diaris internacionals: els membres de la tripulació que treballaven en la sego-
na meitat de març, quan la malaltia ja estava present en gairebé tot el món –l’11 de 
març, data de la declaració de l’OMS, hi havia 125.000 persones infectades; el 26 de 
març, data en la qual l’últim armador va suspendre les seves operacions, el nombre 
es va quadruplicar amb escreix de 529.000 contagiats.

En el Quadre 1 es poden verificar els dies exactes de suspensió de les operacions 
dels creuers. Aquestes són dates en què ja no es realitzaven embarcaments de nous 
passatgers i, en diversos casos, els últims embarcats havien de romandre i dur a ter-
me l’aïllament social a bord. Això es deu al fet que, a mitjans de març, països com 
els Estats Units, Canadà, Nova Zelanda i Austràlia van prohibir que els vaixells de 
passatgers atraquessin en els seus ports, segons ho exigien els organismes locals de 
control sanitari.

La nau Zaandam, de l’empresa Holland Amèrica, per exemple, es va enfrontar 
a una situació d’emergència a bord, amb poc més de cent persones amb símptomes 
similars als de COVID-19. El vaixell es trobava en l’Oceà Pacífic i tenia la intenció 
de creuar el Canal de Panamà per desembarcar passatgers a la costa est dels Estats 
Units d’Amèrica. No obstant això, els organismes de control sanitari panamenys no 
van permetre que el vaixell transités pel canal, i només van permetre el trasllat de 
passatgers sans del Zaandam a un altre vaixell de la mateixa empresa.

Diversos vaixells, com el Costa Deliziosa, el MSC Magnifica i el Pacific Prin-
cess, van romandre en funcionament durant setmanes i fins i tot mesos, esperant 
permís per atracar. El dia 8 de juny, l’Artania, l’últim creuer en funcionament, final-
ment va fer la seva última escala al port de Bremerhavan (Alemanya), després de sis 
mesos de navegació.

https://www.portalworldcruises2.com/2020/03/cruzeiros-param-em-todo-mundo-companhias-pausam-toda-operacao-por-conta-da-covid-19.html?fbclid=IwAR3jAhM6DjiixT5-YXp3nquLLGIGROj52s7u3Lrow0r_wtvftvCWxnwmsMA
https://www.portalworldcruises2.com/2020/03/cruzeiros-param-em-todo-mundo-companhias-pausam-toda-operacao-por-conta-da-covid-19.html?fbclid=IwAR3jAhM6DjiixT5-YXp3nquLLGIGROj52s7u3Lrow0r_wtvftvCWxnwmsMA
https://www.portalworldcruises2.com/2020/03/recusado-pelo-canal-do-panama-zaandam-tem-4-mortes-e-2-casos-de-covid-19-a-bordo.html?fbclid=IwAR024l2gPUX5Dwm3iNxGYwk6YaWiwAwa7DXJpjQnTExpDDo8n5tzyjVi2rk
https://edition.cnn.com/travel/article/artania-cruise-ship-docks/index.html
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Quadre 1. 
Suspensió d’operacions per armadores

Suspensió 
d’operacions

Armador

09/03/2020 Costa Cruises

12/03/2020 Princess Cruises
Viking Cruises

13/03/2020 Azamara Cruises
Celebrity Cruises
Cruise and Maritime Voyages
Holland America 
Silversea Cruises

14/03/2020 AIDA Cruises
AmaWaterways
American Cruise Lines
American Queen Steamboat Company 
Arosa Cruises 
Avalon Waterways 
Carnival Cruise Line 
Celestyal Cruises 
Crystal Cruises 
Cunard
Disney Cruise Line
Emerald Waterways 
Marella Cruises
MSC Cruises
Norwegian Cruise Line
P&O Cruises
Seabourn Cruises
Uniworld
Windstar Cruises 

15/03/2020 Bahamas Paradise Cruise Line 
Oceania Cruises
Ponant Cruises
Pullmantur
Royal Caribbean

16/03/2020 Lindblad Expeditions

18/03/2020 Hapag-Lloyd Cruises

23/03/2020 TUI Cruises
UnCruise Adventures

26/03/2020 Virgin Voyages

Font: realitzat a partir de les dades de Cruise Maper. 

https://www.cruisemapper.com/coronavirus#ships
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Desafortunadament, la nova malaltia va ser verificada en diversos creuers tan re-
centment com a mitjans de febrer de 2020. S’ha informat que més de 3.200 perso-
nes (passatgers i tripulació) van ser infectades pel COVID-19 dins de les naus, de les 
quals més de 70 van morir. A la Imatge 2, és possible verificar el mapeig, realitzat 
entre gener i març de 2020, dels creuers amb casos de COVID-19.

Imatge 2. 
Vaixells de creuers amb casos de COVID-19 (gener a març 2020)

Escenario a marzo de 2020

1          2            4             7

Nombre de vaixells a port Casos de COVID-19 confirmats a creuers

Casos sospitosos o vincle epidemiològic

Font: Centers for Disease Control and Prevention.

S’ha registrat un nombre significatiu de casos/brots de la malaltia en diversos creu-
ers de tot el món. El Quadre 2 mostra el nombre de proves positives de coronavirus 
entre la tripulació i els passatgers per vaixell, incloent el nombre de morts.

https://www.cruisemapper.com/coronavirus#ships
https://www.cruisemapper.com/coronavirus#ships
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6912e3.htm?s_cid=mm6912e3_w
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Quadre 2. 
Casos/brots de contagi per coronavirus

Armador Vaixell Localització
Positiu comprovat

Tripulació Passatgers

Aurora Expeditions Greg Mortimer Argentina 37 128 (1)*

Celebrity Cruises

Celebrity Apex França 224 0

Celebrity Eclipse EUA 63 5 (3)

Celebrity Galapagos Equador 48 0

Celebrity Infinity EUA 3 (1) 0

Celebrity Solstice Austràlia 0 20 (1)

Costa Cruises

Costa Atlantica Japó 149 0

Costa Fascinosa Brasil 43 (3) 0

Costa Favolosa Rep. Dominicana 10 (1) 3

Costa Luminosa Oceà Atlàntic 48 (1) 46 (2)

Costa Magica Guadalupe 7 3

Costa Victoria Itàlia 0 1

Cunard Queen Mary 2 Sudàfrica 1 0

Disney Cruise Line Disney Wonder Panamà 46 1

Fred Olsen
Black Watch Escòcia 10 0

Braemar Carib 4 1

GHK Dream Cruises World Dream Mar Xina Meridional 0 12

Holland America Zaandam Oceà Pacífic 1 13 (4)

Marella Cruises Marella Explorer 2 Carib 4 19 (1)

MSC Cruises

MSC Bellissima Emirats Àrabs Units 2 3

MSC Fantasia Portugal 0 1

MSC Opera Itàlia 8 0

MSC Preziosa Bahames 2 0

MSC Splendida França 1 0
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Armador Vaixell Localització
Positiu comprovat

Tripulació Passatgers

NCL

Norwegian Bliss EUA 0 1

Norwegian Breakaway Carib 0 3

Norwegian Gem Bahames 2 (2) 0

NCL America Pride of America Hawaii 7 0

Phoenix Reisen Artania Austràlia 89 (4)

Princess Cruises

Coral Princess Barbados 43 39

Diamond Princess Japó 712 (14)

Grand Princess EUA 132 (7)

Ruby Princess Austràlia 852 (22)

Pullmantur Horizon Emirats Àrabs Units 125 0

Royal Caribbean

Adventure of the Seas Jamaica 19 0

Jewel of the Seas Emirats Àrabs Units 0 2

Liberty of the Seas EUA 2 0

Oasis of the Seas Bahames 17 (1) 0

Ovation of the Seas Austràlia 0 111

Symphony of the Seas Bahames 32 (1) 0

Voyager of the Seas Austràlia 5 35 (1)

Silversea
Silver Explorer Xile 0 1

Silver Shadow Brasil 0 2 (1)

TUI Mein Schiff 3 Alemanya 9 0

Font: organitzat a partir de Cruise Mapper.  Nota: * Entre parèntesis el número de morts. 

Com mostra el quadre, els dos grans brots de coronavirus van ocórrer en els 
vaixells Ruby Princess (març, Austràlia), amb 852 contagiats i 22 defuncions, 
i al Diamond Princess (febrer, Japó), 712 infectats i 14 morts. Casualment (o 
no), aquests brots van ocórrer en vaixells propietat de Princess Cruises. Des de 
2003, Princess pertany al grup Carnival Corporation, amb seu als Estats Units. 
El propietari és amo de 18 vaixells, la majoria dels quals estan registrats a les Illes 
Bermudes (Atlàntic Nord). El retorn de l’operació dels seus vaixells s’espera per al 

https://www.cruisemapper.com/coronavirus#ships
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27 de setembre, un dels últims en reincorporar-se en comparació als altres armadors. 
El 15 de maig, Princess Cruises va anunciar acomiadaments, llicències i retallades 
salarials per al 50% dels seus treballadors en les ciutats de Santa Clarita (Califòrnia) 
i Seattle (Washington), situades a la costa occidental dels Estats Units, a causa de les 
repercussions econòmiques generades per la pandèmia.

Tot i que el brot de contaminació per COVID-19 el Ruby Princess va ser el major 
registrat en xifres absolutes, l’extensa literatura d’articles en revistes internacionals 
d’infectologia sobre els brots de COVID-19 en els vaixells dóna més rellevància 
al Diamond Princess –del qual parlarem en el proper article– tant perquè va ser on 
es va produir el primer brot, com perquè va ser l’únic en el qual es va poder carto-
grafiar l’origen i l’evolució del contagi, encara dins del vaixell.
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EL TURISME EN L’AGENDA PÚBLICA LLATINOAMERICANA:  
COM HEM ARRIBAT FINS AQUÍ?
Érica Schenkel11  

Si alguna cosa ha fet l’expansió de la pandèmia de la COVID-19 va ser posar en 
evidència l’alta vulnerabilitat del model turístic el qual ha conduït el disseny de les 
nostres polítiques sectorials des de fa dècades. Els fluxos internacionals presenten 
una caiguda sense precedents i no s’entreveu una reactivació a mitjà termini.

El sector travessa una de les majors crisis de la seva història. Diàriament assistim 
al tancament temporal i definitiu d’empreses turístiques; moltes pimes i micropimes 
que no van poder aguantar la continuïtat de la pandèmia i, menys encara, adaptar-se 
a la nova normalitat, amb exigents protocols sanitaris i un mercat amb molts men-
ys consumidors. Això va implicar l’exoneració i acomiadament de personal, que 
torna a ser la principal variable d’ajust, i la indefensió de moltes famílies i treba-
lladors informals que depenien de l’activitat, i queden absolutament desemparats. 
Els mateixos Estats mostren arques fiscals i balances comercials cada vegada més 
compromeses, sense l’aportació que solia significar el turisme receptiu. I això té una 
especial incidència en països com els llatinoamericans, compromesos per l’alt pes 
del seu deute extern i les escasses alternatives d’inserció en el comerç internacional.

Davant d’aquest panorama és fonamental construir col·lectivament una anàlisi 
crítica que intenti explicar: com arribem fins aquí? A quin tipus de model de desen-
volupament apostaven les nostres polítiques sectorials? Sota quins propòsits? Estem 
en un moment on s’exigeix   l’impuls de polítiques turístiques capaces de frenar la 
crisi o, si més no, prou eficaces com per contrarestar-la. En el personal crec que, en 
primer lloc, cal donar-li resposta als interrogants que aquí plantegem. Si no aconse-
guim identificar les causes del problema serà molt difícil poder construir estratègies 
“superadores” i, encara més, no repetir els mateixos errors. L’article aprofundeix en 
el paper de l’Estat. Un actor que, després de dècades, torna a ser revaloritzat en la 
discussió pública i, particularment, turística, per a aconseguir l’anhelada reactivació 
econòmica. Ara bé, a quin turisme sostenir? I a quins actors turístics?

11 Érica Schenkel és docent de la Universidad Nacional del Sur (UNS), investigadora del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) d’Argentina i col·laboradora d’Alba Sud. Aquest article es va 
publicar a Alba Sud el 25/08/2020
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El turisme en l’agenda dels governs

La participació de l’Estat en el sector turístic, vinculada en els seus inicis a la pro-
moció de la classe treballadora, el gaudir del temps lliure i les vacances pagades, 
ha presentat un canvi significatiu en els últims 30 anys. Aquestes transformacions, 
relativament recents, no es poden subestimar i molt menys desconèixer. La trans-
formació de l’Estat de benestar al neoliberal va generar noves relacions públic-pri-
vades que van modificar substancialment la concepció i gestió del turisme (Hall, 
2010; Scott, 2011). Les polítiques turístiques comencen a fonamentar-se centralment 
com una alternativa de creixement econòmic i internacionalització, en el marc d’una 
forta deslocalització de l’oferta i finançament del sector, que ja no té la limitant es-
pai-temporal. Els interessos estatals en l’àrea van deixar d’estar vinculats al benestar 
individual i col·lectiu, la igualtat sobirana, la qualitat de vida, la salut, l’educació dels 
viatgers o la protecció de l’ambient (Haulot, 1981, 1991); per prioritzar qüestions com 
la qualitat, la competitivitat, la participació privada, l’eficiència i la sostenibilitat de 
l’activitat (Monfort, 2000; Fayos-Solà, 2004). L’anàlisi “mercat-tècnic” va reduir les 
valuoses aportacions culturals, socials i ambientals del turisme a l domini econòmic 
i dels negocis (Higgins-Desbiolles, 2006).

Aquesta mutació que assumeix el turisme com a assumpte públic va quedar de 
manifest en els diferents objectes de participació estatal que va destacar l’OMT al 
llarg de la seva història. En els seus inicis, l’organisme posicionava a l’Estat com a 
actor clau en la gestió turística, per garantir el dret a l’oci i a les vacances pagades, 
preparar els ciutadans per al turisme, assegurar el desenvolupament econòmic i so-
ciocultural i protegir i salvaguardar el medi ambient (OMT, 1983); per posteriorment 
assenyalar que s’ha de limitar a intervenir només quan hi hagi falles de marcat, 
estructures imperfectament competitives, existència de béns públics o externalitats 
(OMT, 1998, 2001). Sosté que el gran repte de la política turística actual és “com-
patibilitzar el principi de llibertat de mercat i d’empresa amb la preservació dels 
avantatges estructurals que assegurin la continuïtat de l’activitat en unes condicions 
adequades” (2001:166). És a dir, institueix un nou abordatge del turisme com a po-
lítica pública, essencialment econòmic, que limita la intervenció estatal només en 
aquells casos en que ho requereixi la competitivitat de el sector.

En aquest nou liberalisme, la centralització estatal es dilueix a favor d’una ma-
jor participació de les associacions professionals, xarxes i relacions de col·laboració 
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entre els actors involucrats. Les organitzacions turístiques nacionals i regionals re-
dueixen les seves funcions de desenvolupament i planificació a favor de la comer-
cialització i promoció. El nou paper de l’Estat genera una contradicció política. En 
paraules de Hall (2010:10): “D’una banda es demana menys interferència de govern 
en el mercat i el permís perquè les indústries desenvolupin i operin sense subsidis 
governamentals o d’assistència, mentre que, d’altra banda, els grups industrials d’in-
terès encara busquen tenir la política de govern desenvolupada a favor seu, incloent 
el manteniment dels fons governamentals per a la promoció i el desenvolupament”12.

El predomini de la promoció internacional pre-pandèmia

L’expansió de la COVID-19 ha posat en evidència la vulnerabilitat del model turístic 
que ve conduint el desenvolupament de les nostres polítiques sectorials des de fa 
molt de temps. Un model sorgit amb la normalització d’una sèrie d’axiomes que van 
posicionar al turisme com a motor de desenvolupament, principalment en els paï-
sos perifèrics (Nacions Unides, 1963), per manifestar, des de llavors, una contínua 
expansió i diversificació, convertint-se en un dels sectors socioeconòmics de major 
envergadura. Aquest creixement turístic global ha ocasionat un evident interès dels 
governs, en els seus diferents nivells administratius, que comencen a invertir en 
l’enfortiment de les arribades tant o més de com ja venien fent en les dimensions 
físiques de la destinació.

En aquests països, el turisme receptiu es presenta com una oportunitat per atreu-
re divises en moneda estrangera, generar ingressos i ocupació i, així, poder equili-
brar balances de pagaments deficitàries, superar situacions de crisi i estancament o 
impulsar desenvolupaments regionals i locals (Scott, 2011). Més encara, en aquells 
països anomenats en vies de desenvolupament, com els llatinoamericans, en molts 
casos necessitats d’inserir-se en l’economia global gairebé exclusivament a partir de 
la seva oferta turística, a causa de les escasses possibilitats que ofereixen les seves 
estructures econòmiques (Echeverri, Estay-Niculcar i Rosker, 2012).

En aquest marc, els Estats aposten per les polítiques de promoció turística a 
l’exterior per poder captar un mercat global i altament competitiu. Aquestes estratè-

12  Cita traduïda de l’anglès original: “On the one hand there is the demand for less government interference 
in the market and allowing industries to develop and trade without government subsidy or assistance while, on 
the other, industry interest groups still seek to have government policy developed in their favour, including the 
maintenance of government funding for promotion and development” (Hall, 2010:10).
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gies assumeixen un clar protagonisme en l’agenda sectorial per passar a centralitzar 
la majoria del pressupost en turisme (MECON, 2020; Camara, 2020). Si bé se sol 
reglamentar un finançament mixt, que reconeix la importància que porta amb si 
mateixa la promoció tant per al govern com per al propi sector, en la pràctica, les 
aportacions privades, com l’autogeneració de recursos, acaben sent mínimes o, fins 
i tot, inexistents (Capellà, 2010).

L’execució d’aquestes polítiques sol involucrar la creació d’Organismes Nacio-
nals de Promoció (ONP) com a espais d’acord públic-privats, que formalitzen la 
participació d’inversors, professionals i cambres lligades al sector, en molts casos 
incloent-hi els principals actors transnacionals de la comercialització turística (Enrí-
quez et al., 2012). Això atorga a l’empresariat una important gravitació en l’estratègia 
de màrqueting projectada, que no només determina quins llocs i atributs s’activaran 
com atractius turístics, sinó que condiciona també les modalitats a implementar i les 
seves formes d’accés.

Aquests organismes, com son el casos de l’INPROTUR a Argentina, el EM-
BRATUR al Brasil, el CPTM a Mèxic o Turespaña a Espanya, si bé sorgeixen com 
a simples subjectes “tècnics”, solen convertir-se en veritables “organismes de ges-
tió de destinacions”, i reunir competències tradicionalment associades a la pròpia 
administració, com l’anàlisi i l’estudi del sector, la planificació i la creació de nous 
productes i la dinamització de l’oferta (González i Izard, 2010). Aquesta centralit-
zació de facultats, sumada a la preponderància en l’assignació de recursos, i altres 
particularitats que sorgeixen per no estar enrolats sota les lleis de l’administració 
pública, requereix en molts casos situacions de competència amb el propi organisme 
polític del qual depenen, comunament un Ministeri o Secretaria d’Estat.

A partir d’aquest bastida organitzacional, els Estats despleguen costosíssimes 
estratègies promocionals destinades a captar l’interès dels principals agents de la 
indústria turística. Articulen accions diverses, com jornades de formació sobre de-
terminats productes turístics, la difusió de publicacions, el finançament de súper 
esdeveniments de ressò internacional, press trips per a les revistes especialitzades, 
workshops i famtours per als grans comercialitzadors i l’assistència a les principals 
fires internacionals. Aquestes últimes solen incloure un gran desplegament: par-
teixen d’un estand de promoció, amb la projecció d’audiovisuals sobre l’oferta tema-
titzada per involucrar la presència de diversos expositors, la presentació de shows 
musicals, la degustació de plats típics i, fins i tot, la assistència d’algun personatge de 

https://www2.camara.leg.br/orcamento-da-uniao/leis-orcamentarias/loa
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rellevància en els àmbits de la cultura, la ciència o l’esport. Solen involucrar un cen-
tenar de participants, representants d’entitats privades, associacions i federacions, 
operadors turístics, línies aèries, línies de creuers, hotels; i delegacions provincials 
i municipals, associacions i representants de les principals destinacions integrats en 
les estratègies de comunicació.

Resultats obtinguts: entre expectatives i realitats

Aquestes polítiques turístiques, en el seu enclavament a nivell local, apareixen com 
la “esperança dels territoris” (De Myttenaere i Frego, 2010), capaces de generar el 
desenvolupament de les comunitats, contribuir al creixement i la diversificació de 
les seves economies, revaloritzar les seves identitats i el patrimoni local. Un optimis-
me que sol acompanyar l’inici de l’activitat en qualsevol destí, però que no aborda 
amb la mateixa especificitat les dificultats que poden sorgir en la concreció d’aquests 
beneficis, o els seus eventuals impactes negatius en qüestions socials i mediambien-
tals, com la sobreexplotació de recursos, la transformació d’ecosistemes i la conta-
minació (Blázquez i Cañada, 2011), i fins i tot econòmiques, al voltant de qüestions 
de despesa pública, efectes de desplaçament sobre altres sectors, fugida de divises i 
tipus d’ocupació generada (Dwyer 1993; Hernández, 2004; Shi, 2012).

Quan s’avança en l’anàlisi d’aquestes polítiques per identificar el seu impacte 
real en el territori sorgeixen múltiples interrogants. Més enllà de les distincions amb 
què la indústria de viatges sol premiar-les, amb el reconeixement al millor estand o 
a la millor performance desplegada a les fires turístiques, a la primera destinació o 
organisme de promoció o un ascens en el prestigiós Rànquing Marca País de Future 
Brad [2], els resultats obtinguts acaben sent bastant qüestionats (Dwyer, 1993; Shi, 
2012). Fins i tot aquells vinculats al seu principal objectiu, aquell que havia justificat 
la seva incorporació a l’agenda pública: l’anhelat enfortiment del turisme receptiu.

L’evidència contrastada reflecteix en molts casos que, tot i el significatiu pres-
supost afectat, el centenar d’accions desplegades i els beneficis privats assenyalats 
pels representants dels ONP, com la “generació de contactes”, “noves oportunitats 
de negoci”, “major coneixement”, “vincles de comercialització”, “transferència” 
i “posicionament en el mercat”; les arribades es presenten pràcticament inaltera-
bles, davant la prevalença de factors estructurals com el tipus de canvi multilate-
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ral, la connectivitat internacional o l’aparició d’esdeveniments externs d’alt impacte 
(Schenkel, 2020), com avui evidència la pandèmia de la COVID-19.

Però, més enllà de l’anàlisi de la seva eficiència en els termes que aquestes políti-
ques plantegen, cal avançar en l’estudi de cada un dels supòsits que sostenen les se-
ves malles argumentals. En línia amb el que planteja Daniel Hiernaux al referenciar 
la política de promoció turística de Mèxic, cal contrastar els seus múltiples axiomes 
legitimadors, com: en quina mesura el turisme receptiu contribueix genuïnament 
a l desenvolupament socioeconòmic productiu d’un país? Com es distribueixen els 
ingressos que aquest genera? Quan arriba al territori? Quin és el seu impacte am-
biental? Quin tipus d’ocupació genera? A quins grups socials i econòmics beneficia? 
Tenen relació amb l’estructura de presa de decisions públic-privada? Quins produc-
tes, components i llocs activa? Quins queden exclosos?

Si alguna cosa ha fet la pandèmia va ser posar de manifest la fragilitat d’aquest 
model de turistificació global. La crisi sanitària no només va despullar l’altíssima de-
pendència externa i vulnerabilitat que la pròpia activitat genera en les nostres socie-
tats, també va donar temps per reflexionar sobre les seves implicacions en qüestions 
com la degradació i contaminació ambiental, la despossessió i desallotjament de les 
poblacions, l’explotació i la precarietat laboral; en els últims temps agreujades per 
un accelerat procés financiarització del sector, que concentra la majoria dels guanys 
en els països centrals i vessa les externalitats en la perifèria (Cañada i Murray, 2019).

Per una necessària localització de les polítiques turístiques

Fins que no s’aconsegueixi implementar una vacuna o un tractament efectiu, i aquests 
arribin a una distribució àmplia territorial i socialment, el turisme internacional, el 
gran centralitzador de les polítiques sectorials, no podrà seguir desenvolupant-se per 
un temps o almenys no amb els volums que el venia fent. La pròpia OMT aproxima 
una recuperació dels fluxos pre-pandèmia recentment cap a l’any 2023.

El sector turístic es veurà obligat a adaptar-se a aquest nou escenari si desitja sub-
sistir. I el mateix Estat, ha d’ajustar les seves prioritats. D’acord al que reflecteixen 
aquells països que van començar amb les obertures, la “nova normalitat” en turisme 
sembla prioritzar viatges a destinacions properes, que garanteixin condicions sani-
tàries similars, i de baixa saturació social, per respectar un cert distanciament.

https://www.youtube.com/watch?v=vqRw0ZfGsIA
https://www.lavanguardia.com/economia/20200722/482460752725/omt-turismo-coronavirus-viajes-zurab-poloikashvili.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20200722/482460752725/omt-turismo-coronavirus-viajes-zurab-poloikashvili.html
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Aquest marc ha d’esdevenir una oportunitat per impulsar polítiques pensades a 
partir de la figura del propi resident; qui s’ha de prioritzar com a visitant, treballa-
dor o empresari del sector i, sobretot, habitant d’aquesta porció de l’espai. Per donar 
suport al desenvolupament de moltes comunitats emprenedores que, tenint un alt 
potencial i interès en desenvolupar l’activitat turística, venien sent marginades de 
les polítiques de desenvolupament. Per potenciar els turismes de proximitat, dins 
el propi territori, contribuint amb les nostres pràctiques a l’economia del lloc que 
habitem. Per sensibilitzar cap a consums turístics ambientalment més responsables 
i compromesos amb els pobladors locals, els seus costums i tradicions. Per enfortir 
l’oci popular com un espai de descans, diversió, desenvolupament personal i col·lec-
tiu. En definitiva, per incloure i equiparar en defensa i interès de les grans majories.
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CRISIS DEL TREBALL TURÍSTIC POSTCOVID-19:  
RISCOS I OPORTUNITATS 
Rafael Borràs13  

L’any 2020 es va iniciar amb un FITUR esplèndid per a les expectatives certes de 
negoci turístic, i només amb algunes vagues esperances de millores per als treba-
lladors i treballadores del sector. La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes 
Maroto, va gosar afirmar que a la fira turística de Madrid “semblava que hi havia 
màgia”, ja que en “aquest [FITUR] per primera vegada, s’ha incorporat el debat so-
bre el talent i la professionalització amb Fitur Talent, i el certificat d’Hotels Justos 
Socialment Responsables. És la primera vegada que es parla de les persones, ens 
sembla que s’està modernitzant la fira amb debats molt necessaris. Parlar del futur 
del sector és digitalització i persones, però també sostenibilitat”. De ben segur que, 
per exemple, totes les reivindicacions de “les kellys” necessiten més BOE, i menys 
màgia i certificats de responsabilitat social.

Ni el Brexit, ni les previsions de recessió als països centreeuropeus, ni la tem-
pesta Gloria (que va afectar molt a les infraestructures construïdes sobre el que s’ha 
robat a la mar en la majoria de les zones turístiques mediterrànies), feien ombra a les 
perspectives turístiques per a aquest 2020. En la citada entrevista, la ministra Maro-
to afirmava: “Totes les comunitats autònomes, i tot el sector manifesten optimisme 
per al 2020”. Era un “optimisme” basat en el permanent creixement de l’arribada de 
turistes, com va demostrar l’accelerada dels plans d’ampliació de les infraestructu-
res aeroportuàries (singularment les de Barcelona i Palma) de la societat mercantil 
estatal que gestiona els aeroports, és a dir, d’AENA. Tot era optimisme. Tant era així 
que, per a reforçar aquest “món feliç”, ja ben avançat el mes de febrer, l’Organitza-
ció Mundial del Turisme, fent una prodigiosa demostració de la seva capacitat per a 
formular previsions, afirmava que “l’OMT manté la seva previsió de creixement del 
turisme malgrat el coronavirus”.

Un altre any el capitalisme turístic es preparava perquè la roda del negoci con-
tinués feliçment rodant, sense canvis substancials en el model globalment estandar-

13 Rafael Borràs va ser secretari general de la Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme de CCOO de Balears. 
En l’actualitat escriu per a diversos mitjans de comunicació i col·labora amb Alba Sud. Una primera versió 
d’aquest article es va publicar a Alba Sud el 12/04/2020.

https://www.elperiodico.com/es/economia/20200125/reyes-maroto-el-primer-dia-despues-del-brexit-no-pasara-nada-7820859
https://www.elperiodico.com/es/economia/20200125/reyes-maroto-el-primer-dia-despues-del-brexit-no-pasara-nada-7820859
https://www.hosteltur.com/134497_la-omt-mantiene-su-prevision-de-crecimiento-del-turismo-pese-al-coronavirus.html
https://www.hosteltur.com/134497_la-omt-mantiene-su-prevision-de-crecimiento-del-turismo-pese-al-coronavirus.html
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ditzat: financiarització, extractivisme, i, per allò que interessa en aquestes línies, 
en el control de la mà d’obra a base d’inseguretat, precarietat, normatives laborals 
desequilibrades (pseudoautoritarias), subvencions públiques (antigues i noves) a la 
flexi-inseguretat, i desvaloració social de les professions turístiques14. Dit en parau-
les de Paul Edwards, “la capacitat dels capitalistes i/o els directius per a aconseguir 
dels treballadors la conducta laboral desitjada” és una característica de l’hegemònic 
model neoliberal turístic.

Sense que ningú –des d’instàncies turístiques globals, com l’OMT, a locals– fes 
cas als advertiments de la comunitat científica internacional sobre la imminència 
d’una emergència sanitària mundial, pronosticada a l’informe “Un món en perill”, i, 
pel que sembla, sense haver-se assabentat que fa sis anys el professor Ian Goldin de 
la Universitat d’Oxford va predir que la pròxima crisi global seria provocada per una 
pandèmia, estàvem encarant un altre any turístic sense que s’haguessin fet realitat 
les reivindicacions fonamentals de “les kellys” (regulació de la càrrega de treball, 
jubilació als 60 anys, reconeixement de totes les malalties professionals); sense cap 
compromís d’ens públics, com ara AENA, perquè els aeroports espanyols siguin es-
pais lliures de precarietat i explotació laboral; amb la pandèmia d’externalitzacions 
i de convenis d’empresa a la baixa activada; amb les Reformes Laborals de 2010 i 
2012 plenament operatives en el seu objectiu fonamental: Passar de la precarietat 
transitòria, com a mesura de superació de l’anterior crisi, a la precarietat laboral com 
a horitzó, mitjançant l’afebliment de la capacitat negociadora i d’intervenció en el 
conflicte social del sindicalisme, i la disminució de la protecció del contracte fix amb 
el menor cost empresarial i majors facilitats per a l’acomiadament, tant individual 
com col·lectiu, és a dir, mitjançant un Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO), o 
sense ell.

En altres paraules, abans de la declaració de l’estat d’alarma per a combatre la 
pandèmia del coronavirus COVID-19, seguia bàsicament en peus l’entramat legal 
de “la doctrina del xoc sociolaboral”, aplicada en els anys de l’austericidi. Mentres-
tant, les principals i urgents preocupacions de les polítiques institucionals (estatals, 

14 Fins al sorgiment del moviment de les Kellys, la invisibilització de les condicions de treball a l’hostaleria era 
gairebé total per al gran públic. Una invisibilització en absolut casual, i acompanyada de mètodes empresarials 
de “competitivitat proletària”, a base de procediments d'avaluacions del servei prestat per les treballadores i 
treballadors, i de campanyes públic-privades tan perversament autoritàries amb la intimitat de les persones 
treballadores com les d’ "Un turista, un somriure", o “Un turista, un amic”. Per a aprofundir sobre aquest últim 
aspecte veure “La corrosió del caràcter. Les conseqüències personals del treball en el nou capitalisme”. Richard 
Sennett. Anagrama, 2017. Catorzena edició.

file:///C:\Users\rborrasensenyat\Downloads\3.%09http:\www.albasud.org\blog\ca\1156\contracte-fix-discontinu-com-a-formula-de-subvenir-al-capital-tur-stic
https://www.economiadigital.es/politica-y-sociedad/trabajo-alargara-erte-fuerza-mayor-sectores-turismo-comercio-coronavirus_20051859_102.html
https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_Annual_Report_Spanish.pdf
https://play.acast.com/s/hardtalk2/urn%253Abbc%253Apodcast%253Aw3csy94q
https://play.acast.com/s/hardtalk2/urn%253Abbc%253Apodcast%253Aw3csy94q
https://play.acast.com/s/hardtalk2/urn%253Abbc%253Apodcast%253Aw3csy94q
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autonòmiques, i municipals) eren les de com es continuava impulsant el creixement 
turístic. Vist amb perspectiva, la reacció –entre estat de xoc i fugida cap endavant– 
d’algunes autoritats i actors turístics davant la suspensió, a la fi de febrer, i a causa 
de la pandèmia del coronavirus, de la fira ITB.

En una espècie d’angle fosc estaven les preocupacions relatives a garantir que 
la gent que fa que la “indústria turística” funcioni (aquesta amplia i difícil de fitar 
“ocupació turística”15) no patís pobresa laboral, ni emmalaltís treballant. Excepte 
declaracions retòriques, ha preocupat poc garantir una vida digna a “les que netegen 
els hotels”, “les que sofreixen tota classe de precarietats en els aeroports”, “les explo-
tades en les cuines dels restaurants que, amb luxoses terrasses, ocupen cada vegada 
més espai comú a les ciutats turistitzades”, en fi, parafrasejant al gran Eduardo Gal-
deano, a totes “las nadie” de la indústria turística.

En resum, la crisi econòmica, social, i laboral que, sens dubte, seguirà a la crisi 
sanitària provocada per la COVID-19, es donarà, i això és extraordinàriament relle-
vant, en un escenari de disputa capital-treball en el qual les classes subalternes estan 
particularment afeblides. I serà, tal com s’explica a “Turisme, decreixement i la crisi 
de la COVID-19”, una crisi que afectarà molt intensament a l’ocupació turística.

I de sobte arribà la COVID-19

Des de la declaració oficial de la situació de pandèmia, en març de 2020, ha trans-
corregut poc temps per avaluar la magnitud de la tragèdia en matèria d’ocupació 
turística, i, sobretot, encara ara, no es pot assegurar si el daltabaix tindrà un alt 
component conjuntural, o, més aviat, serà majoritàriament estructural. En qualsevol 
cas, des de l’inici d’aquesta situació l’Organització Internacional del Treball (Ob-
servatori de 07-04-2020) va preveure que la major part de les pèrdues d’ocupació, 
i la disminució de les hores de treball es produirien en els sectors més afectats pel 
cessament –o intensa minva– d’activitats per mor del coronavirus, un conjunt de 
sectors econòmics que empren a 1250 milions de persones treballadores, això és, el 
38% de la població activa mundial, entre els quals figuren els de serveis d’allotja-
ment, i de serveis de menjars. Tot i el relaxament del tancament de centres de treball, 
les estimacions de l’OIT mantenen que hi haurà una pèrdua d’hores de treball que 

15 A tall d'exemple de la complexitat de delimitar que és “ocupació turística” veure la introducció de l’informe 
de Moreno i Cañada (2018). 

http://www.albasud.org/blog/ca/1196/turisme-decreixement-i-la-crisi-del-covid-19
http://www.albasud.org/blog/ca/1196/turisme-decreixement-i-la-crisi-del-covid-19
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755917/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755917/lang--es/index.htm
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globalment “posa de manifest un empitjorament de la situació del mercat de treball, 
i ofereix poques esperances que es produeixi una clara recuperació enguany” (Ob-
servatori de 23-09-2020). 

Si prenem en consideració que bona part de la planta hotelera espanyola roman 
tancada, que l’activitat dels transports turístics, d’agències de viatges, i d’altres acti-
vitats empresarials de la cadena de valor turístic funcionen sota mínims, bona part 
de l’ocupació perduda és del sector turístic. Això és el que s’observa a les dades de 
l’Enquesta de Població Activa (EPA) del període de l’any amb més activitat laboral 
turística, el tercer trimestre, pel que fa a hostaleria (serveis d’allotjaments i serveis 
de menjar i begudes)16: 

2017 2018 2019 2020

Persones ocupades 1.479.300 1.848.100 1.841.100 1.486.000

Persones assalariades 1.175.000 1.517.900 1.502.200 1.430.300*

*incloent-hi les persones afectades pels ERTOs

En el tsunami de la crisi: riscos i algunes oportunitats

Malgrat la manca de robustesa de les dades espanyoles sobre l’ocupació turística 
formal, no és agosarat fer, encara que sigui provisionalment, mitja dotzena de consi-
deracions sobre oportunitats i riscos d’un futur, ara incert:

1. No és inversemblant que s’incrementi, globalment i localment, el pen-
sament crític sobre l’actual model turístic. Estam en presència de la gran 
evidència que la turistització sense límits ha esdevingut en una “experiència 
fallida” per a garantir a les majories socials, en expressió d’Aristòtil, un tipus 
de vida més desitjable. S’obren, per tant, nous escenaris en els quals serà pos-
sible una major intervenció i implicació del món del treball en la demanda 
de desturistització, diversificació, i decreixement turístic. A més de desitja-
ble, possiblement serà més factible que abans de la pandèmia coronavírica 
ampliar les aliances socials entorn d’una agenda ecosocial. Fugides cap en-

16 A l’explotació de l’EPA que realitza la Secretaria General de Turismo oferint dades del total d’activitats de la 
indústria turística (serveis d’allotjament + serveis de menjars i begudes + transports de viatgers + altres activats de 
la indústria turística), no hi ha dades de 2020.

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755917/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_755917/lang--es/index.htm
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davant del més del mateix d’un sindicalisme “proto-productivista-turístic” 
seran suïcides, entre altres, per tres raons:

• Es poden activar processos d’empitjorament de les condicions de vida 
de la gent treballadora amb més precarització laboral. Que el “buida-
ment de la caixa d’eines turbo precaritzadors”, com ara, les Reformes 
Laborals de 2010 i 2012, sigui sempre un assumpte posposat, i que no 
formi part del que el Gobierno de España anomena “escut social” és, 
si més no, un mal símptoma. Qui garanteix que, a tall d’exemple, no 
s’estigui planificant una nova ona d’externalitzacions per a executar-la 
immediatament superés la situació de pandèmia actual?

• Portar a la pràctica, amb totes les conseqüències, l’aposta per les il·lu-
sions tecnològiques que –com s’intueix en el “Plan de recuperación, 
transformación y resiliència”17– intenten esquivar l’assumpció dels 
límits al creixement (i la necessitat en alguns casos de decreixement), 
comportaria canvis substancials en l’àmbit de l’ocupació. Des d’un 
escreix de teletreball amb l’aïllament del treballador/a que comporta, 
i, per tant, la practica inviabilitat de l’organització obrera, fins a una 
més gran desigualtat d’oportunitats donades les bretxes educatives 
de fons entre la població laboral, passant per una intensificació de la 
precarietat laboral a causa d’un major pes del treball de plataforma en 
el total de l’ocupació laboral turística. Val a dir, per evitar malentesos, 
que no postulo una mena de “ludisme del segle XXI”, però sí que 
reivindico incloure el debat i qüestionament de les falses solucions 
tecnològiques als problemes civilitzatoris, en el marc de la disputa 
que es proposa en el punt 6 d’aquestes consideracions.

• En qualsevol cas, el més del mateix és un ensomni perquè no hi haurà 
ocupació en un planeta mort, i, a més, esperona el risc d’incentivar 
un neguit social propiciador i caldo de cultiu per al neofeixisme. 

17 El documento “Plan de recuperación, transformación y resiliencia” inclou sentències com la següent: “...el 
turismo es un sector que juega un papel crucial en nuestra economía. Además de suponer más de un 10% del PIB, 
genera importantes efectos tractores sobre otros sectores, por lo que su efecto total sobre la actividad económica y 
el empleo es aún mayor. El turismo sostenible, además, debe servir para impulsar la transición ecológica y servir 
de tractor para potenciar la economía local de manera sostenible” (pp. 42-43).

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/07102020_PlanRecuperacion.pdf
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2. La nova “situació laboral del turisme” obliga a repensar un turisme amb ma-
jor repartiment de la riquesa generada, amb zero ocupacions atípiques, és a 
dir, sense precarietats ni inestabilitats laborals sense causa. Històricament, 
s’ha considerat “normal” la precarietat laboral en el sector de serveis turístics. 
La qüestió a debat entre el mainstream polític, acadèmic, i, fins i tot, social, 
ha sigut únicament el grau d’aquesta precarietat. A conseqüència d’això, les 
societats amb alt grau de turistització són generalment societats amb grans 
desigualtats. En aquest sentit, el model turístic intrínsecament associat a mà 
d’obra low cost pot ser un factor intensificador de les crisis cícliques del capi-
talisme. La història recent ens ha ensenyat que els períodes en què més ràpi-
dament s’ha incrementat la concentració de renda són els anys 1929 i 2007. 
Per tant, és lògic pensar que hi ha relació entre l’increment de la desigualtat, 
i les fragilitats sistèmiques que han portat al capitalisme a les dues crisis més 
greus en els últims dos segles. En aquesta de 2020 –encara que el detonant 
hagi estat una crisi sanitària–, tal com fa temps es sospitava, les persistents 
i escandaloses desigualtats dels últims anys formen part de les causes (que 
sempre són múltiples) d’aquesta nova crisi. 

3. Lligat a la consideració anterior, amb molta probabilitat caldrà presentar re-
sistència al discurs de “primer recuperem ocupació, i després parlem de la 
seva qualitat”. La recuperació de l’ocupació turística ha d’anar en paral·lel a 
la disminució de l’alt índex de vulnerabilitat de les persones assalariades en 
els sectors d’aquesta activitat econòmica. Les urgències derivades de l’actual 
crisi no haurien de fer oblidar allò que és important: La derogació de la legis-
lació laboral de l’etapa de l’austericidi.

4. La crisi de l’ocupació turística pot ser una bona ocasió per plantejar amb 
força la revisió de les regulacions d’ordenació turística, amb la introducció 
de criteris decreixentistes, i incorporant els drets de les persones treballado-
res. Per exemple: Disminució del nombre d’habitacions, ampliant les exis-
tents, i fixació de plantilles mínimes. 

5. En aquest futur immediat postCOVID-19, serà exigible que l’Organització 
Mundial del Turisme (OMT) jugui un nou rol, deixant de ser una organitza-

https://www.oxfam.org/es/cinco-datos-escandalosos-sobre-la-desigualdad-extrema-global-y-como-combatirla
https://www.oxfam.org/es/cinco-datos-escandalosos-sobre-la-desigualdad-extrema-global-y-como-combatirla
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ció business friendly, i passant a jugar un paper en la promoció del bé comú, 
de pràctiques mitigadores dels efectes de la crisi climàtica, i de l’erradicació 
de les males i de les pèssimes pràctiques laborals en el turisme.

6. Amb tota seguretat, és l’hora de les polítiques d’emergència social. Alguns 
governs –entre ells el d’Espanya–, estan responent a la crisi sobrevinguda de 
cop per la declaració de la pandèmia amb mesures (aquí un bon resum) que, 
encara que sigui amb insuficiències manifestes, res tenen a veure amb els 
plans de retallades per a la població no rica imposats a l’inici de l’anterior 
crisi. No obstant això, en un escenari postCOVID-19, la disputa estratègica 
en l’àmbit de l’ocupació turística serà la d’una nova “flexi-seguretat” en què 
la reducció de la jornada laboral, i, sobretot, una Renda Bàsica incondicional 
i universal juguin un paper determinant. En un nou context, en el que l’únic 
subministrador de renda per a viure totes les vides de manera que valguin la 
pena ser viscudes no podrà ser únicament el treball remunerat, la disjuntiva 
és: repartiment de l’ocupació i de la riquesa, o barbàrie.

Serà això possible? Dependrà de la mobilització social, i de qui guanyi un renovat 
conflicte de classes. Certament és absurd, a aquestes alçades de segle XXI, conti-
nuar pensant en la classe obrera com a únic subjecte de canvi. Però, en aquest des-
prés en disputa, les “Preguntes d’un obrer que llegeix”, de Bertolt Brecht, continuen 
sent molt pertinents. Recordem-les:

“Qui va construir Tebes, la ciutat de set portes? / Als llibres hi ha noms de 
reis. / Van arrossegar els reis els blocs de pedra? / I Babilònia, tantes ve-
gades destruïda... / Qui la va reconstruir tantes vegades? En quines cases 
/ De la daurada Lima vivien els constructors? / On anaven el vespre, allí 
on quedava llesta la muralla xinesa, / Els paletes? La gran Roma / És ple-
na d’arcs de triomf. Qui els va alçar? Sobre qui / Vam triomfar els Cèsars? 
Tenia la tan cantada Bizanci / Només palaus per als qui l’habitaven? Fins i 
tot a la / llegendària Atlàntida, / La nit en què el mar la va engolir, aquells 
que s’ofegaven / Cridaven els seus esclaus. / El jove Alexandre va conquerir 
l’Índia. / Ell tot sol? / Cèsar va colpir els gals. / No tenia almenys un cui-
ner al costat seu?/ Felip d’Espanya va plorar quan es va perdre / La seva 

http://www.cielolaboral.com/wp-content/uploads/2020/04/espana_noticias_cielo_coronavirus.pdf
http://www.redrentabasica.org/rb/
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flota. No va plorar ningú més? / Frederic II va vèncer la Guerra dels Set 
Anys. / Qui més la va vèncer? / Cada pàgina, una victòria. / Qui en va cou-
re el festí? / Cada deu anys, un gran home. / Qui va pagar les despeses?”. 

Referències: 
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UNA TRIPULACIÓ ATRAPADA ALS CREUERS
Angela Teberga18  

Després que se suspenguessin les operacions dels creuers i la majoria dels passat-
gers desembarquessin, va sorgir un altre problema al qual haurien de fer front els 
membres de la tripulació: l’epopeia de la tornada a les seves respectives cases. Els 
membres de la tripulació van quedar atrapats en els vaixells, per una sèrie de raons 
que explicarem a continuació, sense perspectives de repatriació. En un article del 17 
de maig, el diari Miami Herald va estimar que més de 100.000 membres de la tri-
pulació encara estaven esperant ser repatriats; d’aquesta quantitat, una mica més de 
la meitat estaven en aigües nord-americanes, segons la BBC. En un altre article del 
mateix Miami Herald un mes després, el 15 de juny, es va estimar que uns 40.000 
tripulants de creuers encara no havien estat repatriats. I en dates més recents, el 8 
d’agost, el diari USA Today va estimar que a primers d’agost 12.000 d’ells encara es 
trobaven en aigües nord-americanes.

Hi va haver diverses queixes sobre el confinament forçat. En un article del diari 
alemany Zeit del 28 de maig, els periodistes van narrar les històries de tres treballa-
dores que encara esperen ser repatriades. Una va dir que se sentia “com en una pre-
só”, especialment quan el vaixell era al port sense poder desembarcar. Una altra es 
queixava de la manca d’informació, de l’elevat cobrament per connectar-se a internet 
que necessitava utilitzar per poder comunicar-se amb els seus familiars, i també de 
la petita mida de les cabines sense ventilació.

A més d’estar atrapats en les naus (com si fos poc), també van haver de viure amb 
la proliferació del nou coronavirus. Molts membres de la tripulació s’haurien con-
tagiat durant el període de quarantena, perquè en els primers dies del confinament 
forçós, les mesures d’aïllament i higienització del vaixell haurien estat insuficients. 
El vaixell Celebrity Infinity (Celebrity Cruises) es va donar a conèixer internacio-
nalment per la realització d’una festa per a la seva tripulació durant la quarantena, 
fins i tot coneixent tots els riscos que es podien produir. Aquest no va ser l’únic cas. 
També hi ha notícies similars sobre el Celebrity Apex (Celebrity Cruises). Un dels 

18 Angela Teberga és professora de la Universitat Federal de Tocantins, coordinadora de el Grup d’Investigació 
Labor movens i col·laboradora d’Alba Sud. Traducció de l’original en portuguès d’Ernest Cañada. Aquest article 
va ser publicat a Alba Sud el 18/08/2020.

https://www.miamiherald.com/news/business/tourism-cruises/article242565281.html
https://www.miamiherald.com/news/business/tourism-cruises/article242565281.html
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52722765
https://www.miamiherald.com/news/business/tourism-cruises/article243398711.html
https://www.miamiherald.com/news/business/tourism-cruises/article243398711.html
https://eu.usatoday.com/story/travel/cruises/2020/08/08/cruise-ships-us-have-12000-crew-members-amid-covid-19/5574288002/
https://eu.usatoday.com/story/travel/cruises/2020/08/08/cruise-ships-us-have-12000-crew-members-amid-covid-19/5574288002/
https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Farbeit%2F2020-05%2Fkreuzfahrtschiffe-crewmitglieder-corona-krise-pandemie
https://www.zeit.de/zustimmung?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Farbeit%2F2020-05%2Fkreuzfahrtschiffe-crewmitglieder-corona-krise-pandemie
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/03/perdemos-a-nocao-do-dia-e-da-noite-diz-tripulante-brasileiro-retido-em-navio-ha-50-dias.ghtml
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membres de la tripulació va dir: “quan tothom parlava de distanciament social, van 
organitzar una festa d’equip”, en declaracions recollides pel Click Orlando.

La situació es va tornar tan tensa entre els treballadors embarcats que fins i tot 
hi ha hagut notícies de suïcidis de membres de les tripulacions. Jim Walker, al seu 
bloc Cruise Law News, afirma que entre 6 i 10 suïcidis de tripulants es podrien 
haver donat en els vaixells Jewel of the Seas, Mariner of the Seas, Harmony of the 
Seas (Royal Caribbean), Carnival Breeze, Regal Princess (Princess Cruises), AIDAb-
lu (AIDA), Vasco da Gama (Cruise and Maritine Voyages) i Scarlet Lady (Virgin 
Voyages). Tots ells van morir per causes que encara no s’han aclarit adequadament19.

Després d’aquestes morts, diverses protestes van esclatar en diferents naus. La 
imatge dse la protesta dels membres de la tripulació del Majesty of the Seas (Royal 
Caribbean), amb una pancarta amb el missatge: “quants suïcidis més necessitem?”, 
fou recollida per diversos mitjans de comunicación internacionals. 

Les queixes van sorgir en particular per l’ajornament del pla de repatriació dels 
treballadors. Els acords de repatriació es van posposar o modificar diverses vegades, 
el que va causar confusió i descontentament. Un parell de tripulants brasilers, Caio 
Saldanha i Jessica Furlan, van informar detalladament sobre el període de confina-
ment a bord per les xarxes socials. El DJ Caio Saldanha va declarar a l’informe del 
diari Hoje em Dia, publicat el 4 de maig, que no confiava en la programació de la re-
patriació i que la manca de perspectives generava una profunda atmosfera de tensió 
entre tota la tripulació. “Estem tractats com a càrrega”, va dir al diari Metrópoles. La 
repatriació de la parella va tenir lloc durant els primers dies de juny. 

Però què va passar perquè la tripulació no pogués ser repatriada, tal com 
va passar amb els passatgers? Al principi, les empreses no creien que la suspensió 
anés a durar tant temps, perquè creien que la crisi passaria ràpidament com va pas-
sar amb la pandèmia de l’SRAS (Síndrome Respiratòria Aguda Greu) l’any 2002. 
Segons el portal Cruise Mapper, algunes companyies van predir que tornarien a op-
erar en 30 o 60 dies, com Carnival Cruise, que pensava tornar el 9 d’abril, i el Celeb-
rity Cruises, l’11 de maig. Seria molt costós per als armadors repatriar els membres 
de la tripulació, de diferents llocs del món, i portar de tornada els vaixells; pel que 
a les companyies els va semblar millor esperar el retorn de les operacions amb els 
membres de la tripulació a bord.

19 Es poden llegir més detalls a l’entrevista d’Angela Teberga a Jim Walker publicada a Alba Sud el 09/09/2020.

https://www.clickorlando.com/inside-edition/2020/04/17/lawsuit-alleges-celebrity-cruises-put-workers-at-risk-of-covid-19-by-having-onboard-crew-parties/
https://www.clickorlando.com/inside-edition/2020/04/17/lawsuit-alleges-celebrity-cruises-put-workers-at-risk-of-covid-19-by-having-onboard-crew-parties/
https://www.cruiselawnews.com/2020/06/articles/maritime-death/crew-member-dies-on-the-island-princess-awaiting-repatriation/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/03/perdemos-a-nocao-do-dia-e-da-noite-diz-tripulante-brasileiro-retido-em-navio-ha-50-dias.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/05/03/perdemos-a-nocao-do-dia-e-da-noite-diz-tripulante-brasileiro-retido-em-navio-ha-50-dias.ghtml
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/brasileiro-retido-em-navio-de-cruzeiro-narra-drama-que-j%C3%A1-dura-quase-dois-meses-1.785345/caio-saldanha-1.785350
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/brasileiro-retido-em-navio-de-cruzeiro-narra-drama-que-j%C3%A1-dura-quase-dois-meses-1.785345/caio-saldanha-1.785350
https://www.metropoles.com/brasil/covid-estamos-sendo-tratados-como-carga-diz-casal-isolado-em-navio
https://www.cruisemapper.com/coronavirus#ships
http://www.albasud.org/blog/es/1253/jim-walker-las-empresas-seguir-n-motivadas-para-atraer-al-p-blico-para-que-viaje-en-sus-barcos-ya-sea-seguro-o-no
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La propagació del virus i, en conseqüència, la crisi de la pandèmia ha estat des 
de llavors molt més gran del que els armadors havien previst. I mentre els armadors 
esperaven el retorn de les seves activitats, els organismes de control sanitari de di-
versos països van anunciar la prohibició dels creuers en les seves aigües territorials. 
Com a resultat, la tripulació va haver de portar a terme un confinament forçat a bord 
fins que els vaixells tinguessin permís per transitar i atracar en algun port que els 
acceptessin. La situació més greu es va produir amb la tripulació dels vaixells situats 
a les costes est i oest dels Estats Units, l’organisme de control sanitari, els Centres 
per al Control i la Prevenció de Malalties - CDC, va establir normes estrictes per al 
desembarcament d’aquests membres de la tripulació.

Fins i tot després del període de confinament forçós, la repatriació es va endarre-
rir una vegada més a causa de les restriccions dels viatges internacionals. Segons un 
estudi de l’OMT, la pandèmia de COVID-19 va fer que el 100% de les destinacions 
turístiques del món (217 destinacions) imposessin aquestes restriccions. Del total, el 
45% dels països van tancar totes o part de les seves fronteres als turistes; el 30% va 
suspendre tots o part dels vols internacionals; el 18% va prohibir l’entrada d’estran-
gers de determinats països o que transitaven per ells; i el 7% va aplicar mesures com 
la quarantena o l’autoaïllament durant 14 dies.

Amb un trànsit aeri limitat, algunes empreses han optat per portar als membres 
de la tripulació als seus països d’origen per mitjà de la navegació (quan la logística ho 
permeti, és clar). Aquest és el cas del Ruby Princess (Princess Cruises), que operava 
a Austràlia i va arribar a Manila el 7 de maig per repatriar els 214 tripulants filipins 
que encara estaven a bord. Aquest va ser també el cas de l’Island Princess (Prin-
cess Cruises), la tripulació sud-africana va ser rebuda al port de Ciutat del Cap amb 
l’himne nacional sud-africà. No obstant això, fins i tot en aquests casos, es va reque-
rir un període de quarantena al port perquè la tripulació pogués desembarcar.

A més de tots els problemes esmentats, també hi va haver negligència per part 
dels armadors, que van trigar a organitzar la tripulació dels vaixells propers per 
nacionalitat i després finançar els vols xàrter per a la seva repatriació. Per si no n’hi 
hagués prou, hi ha diverses queixes de la tripulació per la falta d’informació conce-
dida pels directors, l’intercanvi de notícies falses sobre la repatriació i fins i tot de-
núncies d’amenaces als membres de la tripulació a causa de filtracions d’informació 
als mitjans de comunicació social i al món exterior, com es denuncia en l’informe de 
Business Insider.

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/TravelRestrictions - 28 April.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/TravelRestrictions - 28 April.pdf
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/may/08/ruby-princess-arrives-in-philippines-where-crew-face-long-wait-for-coronavirus-testing
https://cruisearabiaonline.com/2020/05/20/south-african-crew-aboard-island-princess-sing-national-anthem-as-they-finally-arrive-home/
https://www.businessinsider.es/norwegian-cruise-line-ship-leaking-audio-stranded-warning-2020-5?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.es/norwegian-cruise-line-ship-leaking-audio-stranded-warning-2020-5?r=US&IR=T
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Mentrestant, el mateix CDC va anunciar que els vaixells ja estaven autoritzats a 
atracar en territori nord-americà, sempre que els armadors complissin tots els crite-
ris establerts per l’organisme, inclòs el fet que no hi hagués hagut cap cas confirmat 
de COVID-19 a bord en els últims 28 dies. A més, el CDC també va exigir presentar 
un pla de resposta complet i precís de “No Sail Order”, mesura que restringeix la 
navegació pels mars d’un territori determinat, que proporcionés un entorn segur 
perquè els membres de la tripulació treballessin i atraquessin amb seguretat en els 
viatges no comercials.

Els armadors, per la seva banda, no semblen haver tractat de regularitzar la si-
tuació i repatriar els seus tripulants, almenys en territori nord-americà. El CDC ac-
tualitza setmanalment el full d’autorització per al desembarcament de vaixells. El 23 
de juny, dels 50 vaixells que van sol·licitar autorització per atracar als EUA, només 
un (2%) tenia el viatge comercial permès, Grand Celebration (Bahames Paradise 
Cruise Line), 44 vaixells (88%) estaven amb els seus plans en revisió i 5 vaixells 
(10%) en espera de confirmació signada.

Alguns vaixells, per tal d’eludir les normes del CDC, van optar per navegar a 
països propers als EUA, que tenien normes més suaus que les de l’agència de sa-
lut dels EUA. Aquest va ser el cas de l’empresa Royal Caribbean, els principals 
vaixells al Carib i a l’Atlàntic van atracar al port de Bridgetown, a Barbados, per a 
la repatriació de la tripulació mitjançant vols xàrter, segons ha informat Loop News 
Barbados el 25 de maig i el 20 de juny de 2020 .El vaixell Harmony of the Seas (Ro-
yal Caribbean), per exemple, va arribar a Bridgetown, capital de Barbados, un país 
insular de l’Amèrica Central, el 27 de maig.

La situació va empitjorar perquè molts dels membres de la tripulació a bord, que 
esperaven ser repatriats, no van rebre el pagament complet al qual tenien dret. En 
un reportatge de l’USA Today, un membre de la tripulació va declarar que ja no se li 
pagava perquè se’l considerava un treballador “no essencial” quan no hi havia pas-
satgers a bord. Encara que rebien allotjament, aliments i assistència mèdica gratuïta 
al vaixell, la gran majoria dels propietaris dels vaixells van acordar amb la tripula-
ció un pagament irrisori pel temps a bord. Així, Bahames Paradise Cruise Line va 
prometre un pagament únic de 1.000 dòlars per mantenir a la tripulació treballant 
durant la pandèmia; Royal Caribbean ha pagat un salari de 13 dòlars al dia; i Norwe-
gian Cruise Line va reduir els salaris de tota la tripulació en un 20%.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/crew-disembarkations-commercial-travel.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/crew-disembarkations-commercial-travel.html
http://www.loopnewsbarbados.com/content/quarantined-staff-onboard-royal-caribbean-ship-rescued-barbados
https://www.loopnewsbarbados.com/content/guyanese-crew-royal-caribbean-ship-barbados-repatriated
https://www.loopnewsbarbados.com/content/second-largest-royal-caribbean-ship-harmony-seas-docks-bdos
https://www.loopnewsbarbados.com/content/second-largest-royal-caribbean-ship-harmony-seas-docks-bdos
https://eu.usatoday.com/story/travel/cruises/2020/04/08/coronavirus-cruise-passengers-depart-crews-left-battle-covid-19/2959362001/
https://eu.usatoday.com/story/travel/cruises/2020/04/08/coronavirus-cruise-passengers-depart-crews-left-battle-covid-19/2959362001/
https://eu.usatoday.com/story/travel/cruises/2020/04/08/coronavirus-cruise-passengers-depart-crews-left-battle-covid-19/2959362001/
https://account.miamiherald.com/paywall/registration?resume=244768187
https://account.miamiherald.com/paywall/registration?resume=244768187
https://account.miamiherald.com/paywall/registration?resume=244768187
https://account.miamiherald.com/paywall/registration?resume=244768187
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Folha Santista, en un reportatge del 27 de març, va denunciar que l’armador 
Costa Cruises va oferir dues alternatives indecents a la tripulació brasilera: 1) donar 
per finalitzat el contracte, a petició del tripulant; o 2) desembarcar sense pagar la 
multa per l’incompliment del contracte. L’advocat que va llegir l’informe, Adriano 
Ialongo, va declarar que, en aquest moment, els membres de la tripulació es van 
veure obligats a signar la sol·licitud de “comiat”, a canvi d’una “futura indemnitza-
ció”, és a dir, el retorn del membre de la tripulació al vaixell per posar fi al contracte 
suspès, quan finalment rebria el que li corresponia.

CLIA, l’Associació Internacional de Línies de Creuers, una organització de 
dret privat que reuneix els principals propietaris de vaixells de creuers del món, 
va rendir homenatge als membres de la tripulació el 25 de juny del 2020 amb motiu 
del Dia Marítim Internacional. En la seva declaració oficial va afirmar que “treba-
llen 24 hores per al benestar dels membres de la tripulació que romanen a bord i per 
facilitar, en col·laboració amb els governs locals i el públic, el seu retorn a casa en 
condicions de seguretat”. No se sap, però, quin tipus d’ajuda va proporcionar efec-
tivament l’Associació als membres de les tripulacions que esperaven ser repatriats.

Estem d’acord que en aquest cas en particular, s’ha plantejat un dilema de difícil 
solució perquè, si bé el dret a la repatriació està previst en diversos tractats inter-
nacionals, la salut pública també es considera un dels drets humans fonamentals i, 
per tant, l’adopció de mesures que limitin la circulació del virus, inclòs el tancament 
de les fronteres, hauria de ser necessària en situacions com aquesta. S’ha compro-
vat, amb el pas de les setmanes i els mesos, que l’ajornament de la repatriació dels 
membres de la tripulació ja no estava relacionat únicament amb la prohibició de la 
circulació dels vaixells en territoris estrangers, sinó més aviat amb la lentitud, la 
negligència i el descuit de les empreses pel que fa als seus treballadors.

Cal recordar que la repatriació és un dels drets més antics i fonamentals dels tre-
balladors marítims. La primera convenció internacional sobre el dret a la repatriació 
data de 1926, uns anys després de la fundació de l’Organització Internacional del 
Treball l’any 1919.

El Conveni No. 166 de l’OIT, l’objectiu específic del qual és la repatriació dels 
treballadors marítims, va entrar en vigor a escala internacional l’any 1991, revisant 
i actualitzant el Conveni sobre el mateix tema de 1926 (Convenció No. 23). L’article 
2 de la Convenció afirma el dret de tot mariner a ser repatriat. L’article 4 estableix 
la responsabilitat de l’armador d’organitzar la repatriació, per mitjans apropiats i 

https://folhasantista.com.br/baixadasantista/santos/sete-tripulantes-do-costa-fascinosa-estao-hospitalizados-em-santos-e-quarentena-pode-ser-prorrogada/
https://folhasantista.com.br/baixadasantista/santos/sete-tripulantes-do-costa-fascinosa-estao-hospitalizados-em-santos-e-quarentena-pode-ser-prorrogada/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=LyZ5XE0xAaQ&feature=emb_logo
https://www.infocruceros.com/noticias/2189-la-asociacion-internacional-de-lineas-de-cruceros-clia-reconoce-a-la-tripulacion-mundial-de-la-industria-de-cruceros-en-el-dia-internacional-de-la-gente-de-mar-2020?jjj=1594242632327
https://www.infocruceros.com/noticias/2189-la-asociacion-internacional-de-lineas-de-cruceros-clia-reconoce-a-la-tripulacion-mundial-de-la-industria-de-cruceros-en-el-dia-internacional-de-la-gente-de-mar-2020?jjj=1594242632327
https://www.infocruceros.com/noticias/2189-la-asociacion-internacional-de-lineas-de-cruceros-clia-reconoce-a-la-tripulacion-mundial-de-la-industria-de-cruceros-en-el-dia-internacional-de-la-gente-de-mar-2020?jjj=1594242632327
https://www.infocruceros.com/noticias/2189-la-asociacion-internacional-de-lineas-de-cruceros-clia-reconoce-a-la-tripulacion-mundial-de-la-industria-de-cruceros-en-el-dia-internacional-de-la-gente-de-mar-2020?jjj=1594242632327
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/desafios-de-repatriacao-durante-a-pandemia-o-fechamento-das-fronteiras-24052020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/desafios-de-repatriacao-durante-a-pandemia-o-fechamento-das-fronteiras-24052020
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C166
https://www.ilo.org/brasilia/convencoes/WCMS_237727/lang--pt/index.htm
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ràpids, sent el mitjà normal de transport la via aèria, així com pagar les despeses de 
la repatriació. L’article 10 institueix que els membres que ratifiquin el Conveni han 
de facilitar la repatriació de la gent provinent del mar que atraqui en els seus ports 
o que creui les seves aigües territorials o rutes internes de navegació (OIT, 1987).

D’altra banda, la Convenció sobre el Treball Marítim (MLC 2006) conté la 
regla 2.5 que té com a objectiu “garantir a la gent del mar la possibilitat de tornar a 
la seva llar”. El tripulant té dret a ser repatriat si, entre altres situacions previstes en 
el punt 1, no és possible demanar-li que compleixi amb les obligacions previstes en 
l’acord d’ocupació. A més, el punt 8 estableix que els membres signataris no poden 
negar a cap membre de la tripulació “el dret a ser repatriat a causa de la situació 
financera del propietari de la nau o perquè aquest es declari incapaç” (OIT, 2006).

Per la seva banda, la Federació Internacional de Treballadors del Transport (ITF) 
va organitzar la campanya “Enough is enough!” La principal crida del moviment és: 
“has fet la teva feina, complert les teves obligacions i acceptat que no podies tornar a 
casa des del principi per tal de contenir la propagació de la COVID-19, però ja no. Ja 
n’hi ha prou”. La campanya té per objectiu cridar l’atenció de les autoritats interna-
cionals i dels CEO dels armadors sobre el fet de mantenir la tripulació a bord després 
de tot el període de confinament forçós; aquesta situació ja no pot ser acceptable.

Hi ha exemples d’irregularitats en la repatriació dels membres de la tripulació, 
així com d’abusos per part dels supervisors i violacions dels drets humans dins dels 
vaixells. Molts han caigut malalts, alguns han perdut la vida. Els treballadors dels 
vaixells són sempre els primers a embarcar i els últims a desembarcar. Aquest cop, 
però, el desembarcament va prendre molt més temps del que s’imaginava. Estaven 
atrapats en el seu ambient de treball, esperant ansiosament el moment en què trepit-
gessin terra ferma. 
  

Referències:

International Labour Organization – ILO. (2006). Maritime Labour Convention, 2006. Adoptada 
per la Conferència en la 94a sessió. Ginebra: OIT.

International Labour Organization – ILO. (1987). C166 - Repatriation of Seafarers Convention. 
Adoptada per la Conferència en la 74a sessió. Ginebra: OIT. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_090302.pdf
https://www.itfseafarers.org/en/news/itf-message-seafarers-enough-enough-crew-change-now?fbclid=IwAR0pEbr2gN8Oj_rXJKvabU0HWCprEMWvyXTOqgjjSutldglpKHjrpLXKhzA
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APARTAMENTS TURÍSTICS, COVID-19 I CAPITALISME DE 
PLATAFORMES
Agustín Cocola-Gant20  

Sabem que la pandèmia de la COVID-19 ha paralitzat la mobilitat nacional i inter-
nacional i amb això l’activitat turística. En aquest nou context, sembla que el negoci 
dels apartaments turístics s’hagi aturat també, que hi ha hagut un suposat traspàs 
d’aquest tipus d’apartaments al mercat residencial, i que inquilins veuen una oportu-
nitat per augmentar l’oferta d’habitatges de lloguer i així equilibrar d’alguna manera 
un mercat que ha vist com milers d’habitatges passaven a ser de lloguer turístic. 
L’oportunitat existeix, però crec que en la conjuntura actual la majoria d’aparta-
ments turístics no tornaran al mercat residencial. Penso que és molt poc probable 
que per una manca de demanda de turistes propietaris i inversors comencin a fer 
contractes de llarga durada. En aquest text intento explicar els motius d’aquesta 
situació, així com plantejar la necessitat d’un canvi profund en l’actual domini de 
la ideologia neoliberal en relació amb el mercat de l’habitatge. Per entendre com el 
mercat d’apartaments turístics està responent a la pandèmia, cal analitzar primer la 
manera en la qual aquest mercat s’ha reorganitzat en els últims anys, i en destacaré 
dos punts que em semblen clau. Baso les meves observacions en l’estudi que hem 
fet d’aquest mercat a Portugal amb els col·legues Jaume Jover, Ana Gago, i Glòria 
Domínguez en el marc del projecte SMARTOUR.

El primer aspecte és percebre els beneficis que aquest mercat ofereix als pro-
pietaris i inversors. L’èxit dels apartaments turístics s’explica no només perquè la 
propietat pot obtenir més rendibilitat llogant a visitants que a residents permanents, 
sinó també –i en alguns casos especialment– compta amb una sèrie d’avantatges 
que són inherents a la flexibilitat pròpia d’aquest mercat. Per a propietaris i inver-
sors, la flexibilitat proporcionada pels apartaments turístics significa tenir control 
sobre l’habitatge. El mercat turístic permet obtenir guanys dels ingressos per llo-
guers i, al mateix temps, vendre la propietat, usar-la, o directament abandonar el 
mercat quan es cregui necessari. Un altre avantatge d’aquest control sobre l’actiu és 
que el manteniment de la propietat és constant, ja que és possible comprovar l’estat 

20 Agustín Cocola-Gant és investigador al Centro de Estudos Geográficos de la Universidade de Lisboa. Aquest 
article es va publicar a Alba Sud el 25/05/2020.

http://www.ceg.ulisboa.pt/smartour/en/
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dels apartaments setmanalment; que el turista paga per avançat; i que l’alta rotació 
d’”arrendataris” permet especular amb el preu constantment. Dit d’una altra ma-
nera, els propietaris veuen el mercat de lloguer tradicional com “massa rígid” pel 
simple fet de tenir inquilins de llarga durada. Aquesta és una visió compartida tant 
per propietaris locals com per inversors internacionals. I en aquest sentit, la flexibi-
litat dels apartaments turístics és un punt clau en l’actual context en què l’habitatge 
és vist com un actiu financer. Com en molts altres països, una resposta a la crisi del 
2008 a Portugal va ser aprovar diversos programes per atreure capital internacional 
que atorguen beneficis fiscals a inversions immobiliàries. En aquests casos, la raó 
principal per invertir en habitatge és dipositar capital i després es decideix l’ús que 
se li vol donar a l’habitatge, o directament deixar-lo buit. En el nostre treball trobem 
un consens en el qual col·locar la casa al mercat turístic és sempre la millor opció 
per a aquest tipus d’inversors, ja que poden usar la casa quan visiten la destinació 
o vendre-la sense inquilins quan troben una bona oportunitat. Al final, el mercat 
d’apartaments turístics augmenta considerablement la possibilitat d’especular amb 
l’habitatge. Aquest fet ve a representar una utopia neoliberal que suposa un pas més 
en la vulnerabilitat i inseguretat de grups per als quals el lloguer és l’única opció per 
accedir a un habitatge. Les polítiques neoliberals han sigut clau per la flexibilització 
i desregulació del mercat dels lloguers, per donar més “garanties” als propietaris i 
suposadament així millorar l’eficiència de mercat, el mercat del lloguer turístic sim-
plement omet qualsevol llei d’arrendament per molt flexible que sigui, reforçant el 
paradigma neoliberal i enfortint l’asimetria de poder entre el propietari i ocupant. La 
propietat ja no necessita inquilins per obtenir beneficis, llevat que aquests acceptin 
contractes de curta durada. És paradoxal veure –i aquest és el principal problema– 
com en aquesta utopia neoliberal el mercat de l’habitatge no funciona de la manera 
més eficient, sinó que l’habitatge directament perd la seva funció social.

Tornant al context de la pandèmia, per als propietaris un benefici central pro-
porcionat per la flexibilitat d’aquest mercat és ajustar tant els preus com la durada 
del lloguer a la demanda existent. Per exemple, una estratègia recurrent a Lisboa 
ha estat llogar a turistes durant la temporada d’estiu i passar al mercat d’estudiants 
internacionals durant el període acadèmic. La flexibilitat aquí significa passar a 
altres formes de lloguer durant els moments en què aquestes formes són més rendi-
bles, i aquesta transició a un sector diferent no és molt difícil. El canvi de lloguers 
de curt a mitjà termini és el que sembla estar succeint durant l’actual pandèmia. En 
l’informe How Mid-Term Stays May Rescue Short-Term Rentals (“Com les estades 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0308518X19869012
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0308518X19869012
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0308518X19869012
https://www.airdna.co/blog/how-mid-term-stays-may-rescue-short-term-rentals
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de mig termini poden rescatar els lloguers a curt termini”), la consultora AirDNA 
mostra que més del 50% de les nits reservades a escala mundial a Airbnb l’abril de 
2020 són per a estades de més de dues setmanes. Aquesta consultora també acon-
sella oferir descomptes per a estades de més d’un mes, amb la intenció de llogar 
propietats durant uns mesos i després eventualment tornar al mercat de lloguer 
turístic. No obstant això, AirDNA només té dades sobre l’activitat d’Airbnb, i això 
no constitueix ni de bon tros la realitat total de mercat. La situació és més complexa 
com explicaré a continuació.

El segon aspecte per destacar és l’aparició d’agències de gestió d’apartaments 
turístics i com es posicionen en l’actual capitalisme de plataformes digitals. Es trac-
ta d’empreses que fan la gestió a tercers. L’activitat s’ha professionalitzat i per a un 
particular és molt difícil competir en el mercat, de manera que tenen molts incentius 
per lliurar la gestió dels apartaments a aquestes agències. El creixement d’aquestes 
empreses ha estat exponencial –només a Lisboa hi ha unes 40– i moltes d’elles s’han 
convertit en multinacionals causa de l’ajuda financera proporcionada pels fons d’in-
versió. Per exemple, empreses com Hostmaker, Sweet Inn i Guest Ready tenen una 
cartera de milers d’apartaments per tot Europa. El punt important pel que fa a la 
situació actual és com l’estructura de gestió d’aquestes agències els permet anunciar 
els apartaments que gestionen en diferents plataformes digitals simultàniament. Per 
això utilitzen programes informàtics de gestió de propietats –el que en anglès es 
coneix com a channel manager, que és una tecnologia utilitzada des de fa anys per la 
indústria hotelera per poder comercialitzar en línia un mateix producte (apartaments 
en aquest cas) en diferents canals com Airbnb, HomeAway i Booking.com. Si bé 
aquestes són les 3 plataformes més conegudes en el mercat d’apartaments turístics, 
hi ha empreses com ara Rentals United, amb seu a Barcelona,   que ofereixen pro-
grames de gestió que comercialitza cada apartament en més de 60 plataformes. 
Quan una reserva es realitza en una d’elles, el programa bloqueja l’apartament en les 
altres plataformes. La veritat és que aquests programes de gestió ja incloïen abans de 
la pandèmia la possibilitat d’anunciar els apartaments en plataformes de lloguer de 
mitja durada com Soptahome (mínim 30 dies de lloguer) o Uniplaces (centrat en el 
mercat d’estudiants internacionals). La propagació d’aquest tipus de plataformes ve 
a reforçar encara més la utopia neoliberal on lloguers amb contractes estables ja no 
són necessaris i la consegüent pèrdua de la funció social de l’habitatge. Inspirades en 
Airbnb, totes elles funcionen per pagament per avançat; sense possibilitat de visitar 
l’apartament; normalment sense contracte d’arrendament; són per estades de curta o 

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-croissance/le-airbnb-du-luxe-sweet-inn-leve-20-millions-d-euros-309918.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-croissance/le-airbnb-du-luxe-sweet-inn-leve-20-millions-d-euros-309918.php
https://hostmaker.com/es/barcelona/
https://www.sweetinn.com/
https://www.guestready.com/en/london/airbnb-management/
https://rentalsunited.com/?utm_campaign=Branded+-+EN+-+BMM&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&utm_term=rentals united&hsa_acc=4955679262&hsa_cam=10026977677&hsa_kw=rentals united&hsa_net=adwords&hsa_grp=100576154346&hsa_src=g&hsa_ad=434472395715&hsa_ver=3&hsa_tgt=kwd-342724534719&hsa_mt=e&gclid=CjwKCAjw8J32BRBCEiwApQEKgbhk3Gmv5t9wvAnFIh1h2WTlevGS0KZ9nlbPK-bWY1Oy9HMi5kC4URoC1QUQAvD_BwE
https://www.spotahome.com/es
https://www.uniplaces.com/
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mitjana durada; i els preus són desorbitats. L’actual pandèmia està accelerant aquest 
ball d’apartaments entre diferents plataformes i la novetat és que ara agències de 
gestió d’apartaments turístics estan usant els seus channel managers per anunciar 
les propietats en plataformes que en teoria eren per a lloguers de llarga durada. Per 
exemple, Hostmaker ha inclòs en el seu channel manager a Idealista a Espanya i 
Portugal i empreses similars en altres països, com Rightmove al Regne Unit, però 
els anuncis indiquen que el lloguer és per un curt període de temps. La conseqüència 
és que la flexibilitat intrínseca dels apartaments turístics, plataformes digitals i l’ús 
de tecnologies per la gestió d’immobles permeten als propietaris especular amb els 
actius durant uns mesos mentre esperen que el mercat ressorgeixi, com que sembla 
que serà el cas almenys parcialment si el turisme domèstic es permet finalment.

Davant l’actual crisi del mercat del lloguer, que es veurà reforçada per les con-
seqüències econòmiques de la pandèmia, simplement no podem esperar que el mer-
cat s’ajusti a la demanda i que els apartaments turístics tornin al mercat residencial. 
Rendistes professionals volen per tots els mitjans evitar contractes d’arrendament es-
tables, de manera que un suposat traspàs d’habitatges per a lloguers de llarga durada 
no passarà, o passarà de forma minoritària. La utopia neoliberal dels apartaments 
turístics i plataformes digitals per a consumidors que estan de pas han augmentat la 
vulnerabilitat dels inquilins com mai s’havia vist fins a tal punt que l’habitatge ha 
perdut la seva funció social. L’única forma que hi hagi un equilibri entre propietat i 
arrendatari és amb la intervenció de l’administració pública, i davant la constatació 
que l’”eficiència” d’aquest mercat és simplement l’oportunitat que ofereix per espe-
cular, aquesta intervenció ha de ser immediata. Dit d’una altra manera, si bé hi ha 
una oportunitat oberta per la pandèmia, és hora d’actuar. A l’estat espanyol, els llo-
guers de curta i mitja durada s’acullen a la Llei d’Arrendaments Urbans que permet 
lloguers per a “ús diferent del d’habitatge”, sent habitatge definit com a residència 
habitual o permanent. És a dir, aquesta figura permet “arrendaments per tempora-
da”, i usant aquesta figura els propietaris esquiven realitzar contractes de 5 i 7 anys. 
Aquesta llei ha de ser redefinida de forma immediata. Cal reconèixer que la iniciati-
va presa pel capitalisme de plataforma esquiva i invalida regulacions existents, però 
davant d’aquesta ofensiva especulativa l’estat no pot simplement observar com el 
mercat es reorganitza. Estem davant les portes d’una crisi sense precedents i són ne-
cessàries mesures valentes per recuperar la funció social dels milers d’apartaments 
turístics que avui esperen expectants la volta a una suposada normalitat.

https://hostmaker.com/es/barcelona/
https://www.idealista.com/
https://www.rightmove.co.uk/


148#TOURISMPOSTCOVID19 
TURISTIF ICACIÓ CONFINADA → índex

Què està passant?

FINANCERITZACIÓ HOTELERA DAVANT LA PANDÈMIA
Ismael Yrigoy21  

Després de la crisi de 2008 es va intensificar el procés de financerització de les 
empreses i actius hotelers (Yrigoy, 2016, 2019). El procés de financerització a les 
empreses hoteleres a Espanya ha comprès fins a la data de tres processos interre-
lacionats: en primer lloc, de l’endeutament de les empreses hoteleres per dur a 
terme processos d’ampliació de la planta hotelera (Murray, 2015; Yrigoy, 2019). En 
segon lloc, la sortida a borsa de companyies com NH Hotels o Meliá va implicar 
que diversos inversors –tant nacionals com estrangers– irrompessin a la propietat 
d’aquestes companyies (Yrigoy, 2016). Finalment, les companyies hoteleres van em-
prendre un programa de rotació d’actius, que va consistir a vendre part dels seus 
actius hotelers a fons d’inversió (Yrigoy, 2019). Amb aquest procés les companyies 
hoteleres van aconseguir d’una banda disminuir considerablement els seus deutes, 
mentre que els fons d’inversió –normalment operant com Socimis– van aconseguir 
començar a extreure rendes d’hotels (Yrigoy, 2019). Les rendes extretes d’actius ho-
telers han estat especialment rellevants per als fons d’inversió, ja que són el tipus 
d’actiu immobiliari més rendible –en € / m2– (Yrigoy, 2016).

L’impacte immediat de la crisi de la pandèmia al procés  
de financerització hotelera

El sector hoteler, ha estat dels més afectats pel descens gairebé total de turistes –del 
98% al març a Espanya– arran de la crisi de la COVID-19. Aquesta caiguda ha pro-
vocat una sèrie de reptes (i oportunitats) per als actors financers operant en hotels.

El primer desafiament rau en la caiguda de l’extracció de rendes en tots els 
actius hotelers per la no arribada de turistes, inclosos aquells parcials o totalment 
en propietat de fons d’inversió. En el cas de Meliá, els beneficis van caure un 25% el 
primer trimestre de 2020 (Meliá Hotels, 2020). L’altra gran companyia espanyola a 
borsa, NH Hotels, va decidir l’abril de 2020 deixar de pagar dividends als inversors, 

21 Ismael Yrigoy és investigador postdoctoral al Departament de Geografia de la Universitat de Santiago de 
Compostel·la i al Departament de Geografia Econòmica i Social de la Universitat d’Uppsala. Aquest article va ser 
publicat a Alba Sud el 19/06/2020.

https://www.statista.com/statistics/1110957/decrease-in-tourism-activity-due-to-coronavirus-in-spain-march/
https://www.statista.com/statistics/1110957/decrease-in-tourism-activity-due-to-coronavirus-in-spain-march/
https://www.alimarket.es/hoteles/noticia/314394/nh-hotel-group-firma-un-prestamo-sindicado-por-valor-de-225-m
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a l’espera de revertir els efectes de la pandèmia en el turisme. Tal escenari ha arros-
segat els propietaris dels actius hotelers, que han vist reduir els seus beneficis.

Quin és el posicionament dels grans fons d’inversió davant de semblant cai-
guda de beneficis? Contràriament a la situació post-2008, quan bancs i empreses 
hoteleres van haver de vendre actius hotelers aclaparats per les regulacions bancàries 
postcrisi per una banda i els ingents deutes per un altre (Yrigoy, 2019), els fons d’in-
versió apostaran per no desinvertir i esperar que la conjuntura epidemiològica 
millori. Des d’un punt de vista dels fons d’inversió, desinvertir ara suposaria inte-
rioritzar la devaluació que s’està produint en l’entorn construït: seria vendre a un 
preu inferior al qual s’han comprat els hotels, i per tant llançar l’inassolible missatge 
–per als fons d’inversió– que aquests fons no són els millors vehicles per rendibilit-
zar inversions. L’única estratègia assumible a curt termini per la seva banda és es-
perar i intentar assumir la menor part possible de la devaluació que s’està produint. 
Els contractes de sale-and-leaseback de fons d’inversió a empreses hoteleres tenen 
una part d’aquests contractes en què el gestor (normalment una empresa hotelera) ha 
de pagar una quantitat fixa, i una altra part del lloguer és variable segons la quantitat 
dels ingressos hotelers. La caiguda de la renda variable en els ingressos hotelers està 
sent assumida pels fons d’inversió. És, però, a la part del lloguer hoteler correspo-
nent a la renda fixa on s’estan produint més tensions entre el rendista financer i el 
gestor hoteler: les últimes setmanes en el mercat hoteler han estat marcades per la 
negociació entre fons d’inversió i empreses hoteleres, ja que aquestes últimes volen 
rebaixar la quantitat fixa dels lloguers hotelers. El que s’està negociant és, per tant, 
qui assumeix el cost de la devaluació causada per la COVID-19. 

El futur de la financerització hotelera: escenaris

Aquesta caiguda de rendes hoteleres no significa una desacceleració de les dinàmi-
ques financeres en hotels, sinó una reconfiguració d’aquestes relacions. En primer 
lloc, s’està produint una acceleració del negoci bancari amb empreses hoteleres: 
si bé històricament l’expansió hotelera s’havia basat en préstecs bancaris, aquesta 
tendència es va frenar en sec el 2008, quan es van acumular els deutes de les empre-
ses hoteleres i les necessitats dels bancs de complir amb les regulacions bancàries 
postcrisi (Murray, 2015; Yrigoy, 2018). L’escenari actual és, però, diferent. Les com-
panyies hoteleres han alleujat el deute pre-2008, amb la continuada pujada del nom-

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/cierre-hoteles-socimis-coronavirus-estado-alarma_0_1338166353.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/cierre-hoteles-socimis-coronavirus-estado-alarma_0_1338166353.html
https://www.expansion.com/empresas/transporte/2020/03/19/5e728b27468aeb8f528b4604.html
https://www.expansion.com/empresas/transporte/2020/03/19/5e728b27468aeb8f528b4604.html
https://www.alimarket.es/hoteles/informe/312839/analisis-sobre-el-covid-19-y-la-industria-de-hosteleria/informe-completo
https://www.alimarket.es/hoteles/informe/312839/analisis-sobre-el-covid-19-y-la-industria-de-hosteleria/informe-completo
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bre de turistes en hotels, i, sobretot, a partir de la revaluació dels actius hotelers. Els 
bancs han vist com la normativa de regulació bancària ha estat oficialment relaxada 
davant l’actual escenari. Això ha facilitat que la banca espanyola pugui relaxar els 
criteris per concedir crèdits a grans sectors empresarials, entre ells l’hoteler. En 
aquest sentit, diverses companyies hoteleres han signat préstecs sindicats amb en-
titats bancàries: és el cas de NH Hotels, que el maig de 2020 va signar un préstec 
sindicat per valor de 225 milions d’euros i concedit per BBVA, Santander, Bankinter 
i Bankia.

A més d’una penetració bancària en els grans conglomerats hotelers, és de pre-
veure que els fons d’inversió aprofitin, com ho van fer en el 2008-18, la deva-
luació soferta pels actius hotelers per invertir encara més en aquest segment. 
El full de ruta dels fons d’inversió en hotels té per tant dues etapes. Una primera, on 
una vegada que els gestors hotelers amb major integració amb operadors turístics 
i més capacitat de pressió sobre els poders públics aconsegueixin atreure turistes, 
els fons d’inversió poden anar extraient rendes d’aquests hotels i anar recuperant les 
inversions realitzades en el passat recent. El segon pas serà invertir de nou en aquells 
petits hotels on el dany per una temporada en blanc sigui irremeiable: hotels ofegats 
per la manca de turistes i per crèdits hipotecaris. No obstant això, els fons d’in-
versió tindran dos nous límits a les seves inversions hoteleres: en primer lloc, la 
pandèmia és un factor de risc que pot interrompre aleatòriament els fluxos turístics 
i per tant les rendes que s’extreuen d’hotels. Si aquest factor és determinant o no per 
aturar les inversions en hotels dependrà de la mateixa evolució de la pandèmia i de 
si els fons d’inversió troben algun altre actiu on invertir que sigui alhora més segur 
i ofereixi més rendiments que el sector hoteler. En segon lloc, els fons d’inversió po-
den tenir un competidor que no han tingut en l’última dècada: la banca tradicional, 
àvida per fer inversions rendibles i desencadenada de les regulacions post-2008.  

Referències: 

Meliá Hotels International (2020). Resultados del primer trimestre 2020. [Últim accés 11/5/2020]
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Yrigoy, I (2016). Financialization of hotel corporations in Spain. Tourism Geographies, 18(4), 
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https://www.alimarket.es/hoteles/informe/312839/analisis-sobre-el-covid-19-y-la-industria-de-hosteleria/informe-completo
https://www.ft.com/content/936a8575-04e0-44a4-95dd-95ce1611243f
https://www.ft.com/content/936a8575-04e0-44a4-95dd-95ce1611243f
https://www.alimarket.es/hoteles/noticia/314394/nh-hotel-group-firma-un-prestamo-sindicado-por-valor-de-225-m
https://www.alimarket.es/hoteles/noticia/314394/nh-hotel-group-firma-un-prestamo-sindicado-por-valor-de-225-m
https://www.alimarket.es/hoteles/noticia/314394/nh-hotel-group-firma-un-prestamo-sindicado-por-valor-de-225-m
 https://www.meliahotelsinternational.com/es/shareholdersAndInvestors/PublicDocs/2020/1Q2020/MHI%20Release%201T2020_ES.pdf
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EL FUTUR DE LES CIUTATS TURÍSTIQUES DESPRÉS DE LA PANDÈMIA
José Mansilla22  

Si d’alguna cosa podem estar segurs és que, després de la retirada de les mesures 
més restrictives posades en marxa pels governs de tot el món amb l’objectiu de 
frenar l’expansió, així com els devastadors resultats per a la salut pública, de la 
COVID-19, ens enfrontarem a un futur incert. L’únic que podem apuntar és que 
aquestes hauran suposat un important impacte sobre el teixit social, econòmic, po-
lític, mediambiental i cultural de tot el planeta. Només cal assenyalar que el Fons 
Monetari Internacional (FMI) ha estimat, per a l’any 2020, una caiguda del 3% del 
Producte Interior Brut (PIB) global, mentre que pel que fa a l’Estat espanyol i a la 
zona euro, la caiguda es preveu que sigui del 8 i del 7,5% del PIB respectivament. 
Pel que fa a les xifres de desocupació les expectatives tampoc són gens favorables, i 
es preveu que Espanya arribi a un 20,8% d’atur, per un 10,4% de la zona euro. Tot i 
que és ben cert que l’FMI ha fallat en les seves prediccions més d’una vegada (Bird, 
2005), la simple magnitud de les dades ens hauria de fer reflexionar sobre algunes 
de les seves possibles conseqüències. En el present text ens centrarem en aquells 
aspectes que puguin afectar el futur de les ciutats després de la pandèmia.

El paper de les ciutats 

Nombrosos autors han destacat el paper aconseguit per les ciutats en els cicles 
d’acumulació capitalista des dels anys setanta del passat segle (Harvey, 1989; Smith, 
2012). Aquest protagonisme s’ha accentuat, a més, en els últims temps a causa d’un 
fenomen nou en la història de la humanitat; des de 2007 la població mundial urbana 
supera la rural: 50,14% enfront del 49,86%, fet que, des d’aleshores, i segons les úl-
times dades disponibles (Banc Mundial, 2020), no ha deixat d’accentuar-se, arribant 
a suposar, per al 2018, un 55,27% davant del 44,73%. Això és molt important pel 
que fa a les ciutats dels Estats capitalistes avançats d’Europa Occidental i Amèrica 
del Nord, en la mesura que aquestes han passat a estar dissenyades per i per a la 

22 José Mansilla és professor del Departament de Ciències Socials i Comunicació de l’Escola Universitària 
de Turisme Ostelea, centre adscrit Universitat de Lleida (UdL), i membre de l’Observatori d’Antropologia del 
Conflicte Urbà (OACU). Una primera versió d’aquest article es va publicar a Alba Sud el 26/03/2020. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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producció i el consum. Així, en el nostre àmbit més proper, la Comissió Europea 
(CE) ja assenyalava, en el document Europe 2020. A strategy for smart, sustainable 
and inclusive growth, els objectius a assolir, així com les principals amenaces que 
planaven sobre aquestes per a l’any 2020. En el cas dels objectius, es tractava de con-
vertir les ciutats en llocs de progrés social, amb un alt grau de cohesió, un equilibrat 
accés a l’habitatge i amb educació, salut i serveis socials per a tothom; avançar cap 
a la seva consideració com a plataformes per a la democràcia, la diversitat i el diàleg 
cultural; en dotar-les d’espais verds, ecològics i mediambientalment regenerats i, fi-
nalment, en situar-les com a llocs essencials per a l’atracció de capitals i la generació 
de creixement econòmic, dins del que trobaríem les activitats d’oci i turisme. Pel 
que fa a les amenaces, aquestes passaven per un baix creixement demogràfic; una 
escassa competitivitat i desenvolupament; la possibilitat de certa polarització social; 
l’esgotament dels recursos naturals i, finalment, l’existència de sistemes de govern 
ineficients. No obstant això, les diferents mesures preses pels Estats conformants de 
la Unió Europea (UE), en la seva lluita contra la propagació de la COVID-19, han 
acabat per llançar aquestes previsions a la paperera de la Història.

Si bé tot ha canviat, és molt possible que el paper de les ciutats com a motors 
econòmics seguirà vigent. Encara que durant aquest temps d’incertesa hem estat 
testimonis de l’aparició de nombroses demandes  d’un futur alternatiu, amb una eco-
nomia més amable, més centrada en les persones i amb unes relacions socials més 
pròximes i humanes, la veritat és que això no serà determinat pels nostres més pro-
funds desitjos sinó, més aviat, per la correlació forces que siguem capaços de posar 
en marxa un cop finalitzi l’etapa més dura del confinament a escala global. 

Després de la COVID-19

Cal recordar que la sortida de l’anterior període de crisi, l’anomenada Gran Recessió, 
es va materialitzar, en el cas de moltes ciutats, en una nova accentuació a la tercia-
rització de les seves economies i la precarització de les seves ocupacions (Marrero, 
2003). De fet, Espanya, des d’aleshores, es troba altament endeutada i amb una base 
salarial molt baixa a causa del procés de devaluació viscut. La recuperació ens va 
dur unes urbs amb un fort component turístic que, en determinades circumstàncies, 
va acabar per generar forts impactes en el mercat de l’habitatge, principalment en el 

https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO   007 - Europe 2020 - EN version.pdf
https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET EN BARROSO   007 - Europe 2020 - EN version.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200323/4835846998/nuria-alabao-pandemia-globalizacion-militarizacion.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200323/4835846998/nuria-alabao-pandemia-globalizacion-militarizacion.html
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lloguer, una privatització avançada de l’espai públic i una relativa homogeneïtzació 
del paisatge urbà comercial.

D’aquesta manera, i tal com s’ha assenyalat anteriorment, si estem atents als 
senyals que l’economia ens està enviant durant aquests dies de pandèmia, potser 
serem capaços de preveure el nostre futur més immediat i, en cas que no ens resulti 
atractiu, començar a proposar i planificar idees i accions per canviar-lo. Si en alguna 
cosa coincideixen les diferents anàlisis que s’estan publicant és que, entre les prin-
cipals beneficiàries d’aquesta breu, però intensa transformació, es troben aquelles 
empreses multinacionals vinculades al capitalisme de plataforma (Srnicek, 2016) 
i l’entreteniment en línia, així com les grans companyies de distribució. Entre les 
primeres trobem els exemples de Deliveroo i Glovo, les quals han incrementat les 
seves plantilles –falsos autònoms– en un moment en què el comerç en línia no dóna 
l’abast. També Netflix, HBO i altres han vist incrementar exponencialment els seus 
subscriptors. Tant, que la mateixa Comissió Europea (CE) ha hagut de demanar-los 
que baixin la qualitat de les seves emissions per no col·lapsar la xarxa. I entre les 
segones, tenim a Amazon, la qual pot acabar en una situació de pràctic monopoli 
privat de la distribució en molts països23, entre ells Espanya.

La potencialitat d’aquests canvis pot fer que el teixit comercial de les nostres 
ciutats acabi per fer un pas més en el camí de l’homogeneïtzació i l’especialització 
productiva. Si ara mateix, com assenyala l’antropòleg Manuel Delgado, “un centre 
històric únic és idèntic a un altre centre històric únic”, el poder que puguin acabar 
exercint aquestes empreses podria empènyer als nostres carrers i places encara més 
en aquesta direcció. Les petites empreses de restauració, els bars i restaurants, els 
cinemes, les botigues de proximitat i el comerç clàssic ja estava en perill d’extinció 
abans; mantenint una capacitat de resistència mínima davant l’adversitat en compa-
ració amb els grans agents productius. Durant la reclusió són moltes les veus que, de 
forma optimista, profetitzen que, un cop aquesta finalitzi, els ara confinats sortiran 
corrent als carrers per recuperar el temps perdut. No obstant això, també és possible 
que el temps d’oci enclaustrat que s’ha viscut en realitat hagi vingut per quedar-se, 
empès per uns llocs de treball que, reemplaçant aquells que s’han perdut, no perme-
tin més que un modest consum entre quatre parets.

23 En un article publicat pel diari britànic The Guardian, es recollia que Jeff Bezos, l'amo d'Amazon, havia vist 
ampliar la seva fortuna durant la pandèmia a 24 bilions de dòlars.

https://elpais.com/economia/2020-03-23/el-colapso-de-las-entregas-a-domicilio.html
https://elpais.com/economia/2020-03-23/el-colapso-de-las-entregas-a-domicilio.html
https://elpais.com/economia/2020-03-23/el-colapso-de-las-entregas-a-domicilio.html
https://elpais.com/economia/2020-03-23/el-colapso-de-las-entregas-a-domicilio.html
http://manueldelgadoruiz.blogspot.com/
https://www.lavanguardia.com/economia/20200323/4851915461/locales-comerciales-precio-baja-coronavirus-laborde-marcet-inmobiiliaria.html
https://www.theguardian.com/technology/2020/apr/15/amazon-jeff-bezos-gains-24bn-coronavirus-pandemic
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Pel que fa al turisme, la situació és pràcticament idèntica. Amb els grans ope-
radors turístics completament paralitzats, els hotels i allotjaments turístics depe-
nen, també, de companyies multinacionals que operen virtualment, com Booking, 
Tripadvisor i altres, per aconseguir futurs clients, a més de la potència dels seus 
respectius departaments de reserves. Això situa, de nou, als petits agents del sector 
en mans d’enormes interessos internacionals, de manera que la mateixa evolució i 
competitivitat de mercat pot acabar amb molts d’ells. Segons un informe publicat 
pel Govern de les Illes Balears, el PIB de l’arxipèlag podria caure fins al 31%. Una 
concentració de l’oferta amb supervivents clars: els grups hotelers actuals, que òb-
viament tenen una major capacitat de resiliència i que, possiblement, hagin pogut 
recórrer a les ajudes que l’Estat i les institucions europees disposin per a això. No 
és el mateix ser una empresa de l’IBEX35, com Melià, que un petit hotel familiar de 
províncies. A més, com a mesura ja practicada i coneguda per aquests grans actors, 
podríem veure avenços en l’outsourcing de serveis a l’empara de la llei present, però 
també de les futures. 

Breus conclusions

En definitiva, ciutats més homogènies en mans de menys empreses, però més pode-
roses i amb un fort component tecnològic. Aquest pot ser el possible futur distòpic 
que ens espera a uns consumidors, treballadors –i productors de ciutat– que veurem 
com es manifesten les grans asimetries de poder que això suposa. Així, són ne-
cessàries ajudes i regulacions per ajudar a aquells petits comerços i autònoms que 
ho tindran molt complicat per sobreviure; pot ser el moment, també, de repensar el 
paper dels grans centres comercials a les afores de les grans ciutats, amb els efectes 
que tenen sobre l’ocupació i el consum de recursos sobre el territori. I, pel que fa 
al sector turístic, no podem oblidar que es tracta d’un dels àmbits productius que ja 
comptava amb més desprotecció i salaris més baixos. Aquesta crisi no pot ser una 
excusa per anar més enllà en dinàmiques d’externalització i desprotecció, sinó més 
aviat el contrari. En la nostra mà està la possibilitat de canviar aquest escenari.

https://elpais.com/economia/2020-04-13/el-gobierno-balear-preve-una-caida-del-pib-de-hasta-un-31-en-las-islas.html
https://www.elperiodico.com/es/economia/20200312/melia-despide-a-230-trabajadores-y-ultima-una-cadena-de-ere-temporales-7886825
https://www.elperiodico.com/es/economia/20200312/melia-despide-a-230-trabajadores-y-ultima-una-cadena-de-ere-temporales-7886825
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TURISMECRÀCIA: LA VULNERABILITAT ORGANITZADA
Joaquín Valdivielso i Jaume Adrover24

Aquesta stand by que la pandèmia per la COVID-19 ha significat l’any 2020 recor-
da la imatge de l’estat de naturalesa. Així s’imaginaven els pensadors clàssics una 
espècie d’estadi inicial de la història, de suspensió de la “normalitat” de les insti-
tucions, en què podríem veure amb major claredat en quines condicions estaríem 
disposats a sotmetre’s al pacte social, i en quines no. Amb l’Antic Règim al punt de 
mira, ningú no es sotmetria al poder arbitrari d’un règim despòtic –pensaven– sinó 
només al poder consentit de subjectes lliures i iguals en drets, més o menys el que 
avui anomenaríem democràcia. No és casual que s’hagi vist la pandèmia com a un 
“fet social total”, “experiència inaugural”, moment per a un “nou contracte social”, 
un “pacte de reconstrucció”. 

Les imatges dels nostres carrers, parcs i places, platges i aeroports, buits, són un 
exemple d’aquest moment de suspensió del pacte social. Així es veu, per exemple, 
al projecte col·laboratiu “Cerrado por vacaciones. Retrato de un vacío turístico”, de 
José Antonio Mansilla i Sergi Yanes, on es recullen imatges de diferents destina-
cions turístiques, habitualment inundades de visitants, ara desèrtiques. Així podem 
veure “els espais turístics, no com a esferes improductives” sinó oberts a formes al-
ternatives de producció social. Un exemple privilegiat de societat turística en reset, 
en estat de naturalesa, són les Illes Balears. És un cas extrem de regió turistitzada a 
Europa: fins el 2020, el turisme representava un 45% del PIB, el 28,7% de l’ocupa-
ció, i suposava 16 turistes per cada resident.

El juny de 2020, quan, després de mesos amb l’espai aeri pràcticament tancat i 
amb estat d’alarma encara en vigor, arribaren a Palma els primers turistes, exemptes 
de proves o quarantena sanitària, la revista Diagnóstico Cultura es demanava si això 
no era una “turismocracia”. Aquest és un terme que, sorprenentment, no té reco-
rregut en els estudis turístics, i que just ha estat utilitzat puntualment en mitjans de 
comunicació (com turistocràcia). Pocs llocs són tan propicis com Balears per dema-

24 Joaquín Valdivielso és professor de filosofia moral i política a la Universitat de les Illes Balears i Jaume 
Adrover és agricultor ecològic i membre del col·lectiu Terraferida.

https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/25/ante-lo-desconocido-la-pandemia-y-el-sistema-mundo-7878.html
https://theconversation.com/crisis-pandemica-y-aceleracion-de-la-historia-136171
https://www.eldiario.es/zonacritica/interes-general-lobbies_6_1021257870.html
https://vacioturistico.wordpress.com/
https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/que-bonita-mi-ciudad-sin-turistas_129_6057279.html
https://www.diariodemallorca.es/opinion/2020/05/17/ineludibles-politicas-activas-2780456.html
https://www.arabalears.cat/economia/construccio-no-salvara-economia-caiguda-turisme_1_1143384.html
https://www.arabalears.cat/economia/construccio-no-salvara-economia-caiguda-turisme_1_1143384.html
https://twitter.com/diagnosticocult/status/1272448791048851456?s=20
https://terraferida.cat
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nar-se què pot ser una turismecràcia i si la pandèmia ha exercit aquest rol revelador 
del pacte social que subjau a una societat turística.

El règim turismecràtic

El comportament ja de per sí espasmòdic de l’economia turística espanyola s’ac-
centua al cas balear. Els espasmes, els “booms”, s’han succeït com un cicle, amb 
altibaixos, en què l’extensió de la frontera turística, amalgamada amb el negoci im-
mobiliari, ha anat ocupant diferents nínxols espacials, fins a arribar, en el darrer 
dels booms, a una airbnbficació de les més intenses del planeta. Aquesta seqüència 
ve marcada també per les alertes sobre els efectes negatius ambientals i socials de 
la massificació, el perill de sobreoferta, i per la vulnerabilitat causada del que es diu 
popularment “posar tots els ous al mateix paner”. Com a conseqüència, diferents re-
gulacions s’han anat aplicant en el marc d’un debat continu sobre el “model turístic”. 
Com es pot veure al quadre 1, a un moment determinant (fins a l’any 2017), es va 
establir una mena de pacte social per a la contenció turística, amb el parc de places 
legals congelat. I així, durant dues dècades, tots els presidents del Govern, conserva-
dors o progressistes, han defensat públicament de diversificar el model. No obstant, 
com mostren les xifres oficials, el nombre de turistes ha crescut sense aturall.

Des de l’any 2014, coincidint amb el boom de la airbnbficació, la massificació 
turística va centrar el debat i l’agenda política. El 2017, es va establir un nou marc 
de regulació, zonificació, sanció i adquisició de places turístiques, que va servir per 
a dibuixar –que no fixar legalment–, un nou “sostre”, molt per damunt del pacte an-
terior. En conjunt, es va produir una regularització massiva de bona part de l’oferta 
fins llavors il·legal, particularment de lloguer turístic (que ja suposa un terç del total 
legal de places), que estava prohibit a habitatges plurifamiliars. El creixement de pla-
ces turístiques legals en la darrera dècada (2010-2020) arriba a 35%, concentrat en 
els darrers 5 anys, sota un Govern d’esquerres. El turisme de segona residència i el 
negoci submergit afegeixen un 30% addicional de visitants al sostre de places legals.

https://ctxt.es/es/20200501/Politica/31299/Mar-Calpena-covid-turismo-empleo-gentrificacion-hoteles-precariedad-sector-servicios.htm
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Quadre 1. 
Evolució dels principals indicadors turístics a les Illes Balears.

 
Places turístiques 

legals
Arribades de turistes 

(milions)

Primer boom 1959 14.609 0,32

1974 227.406 3,17

Segon boom 1978 226.883 3,80

1989 348.019 6,42

Tercer boom 1993 381.108 6,88

2008 423.054 12,58

Quart boom 2011 421.782 12,29

2015 424.663 14,01

Nova Llei Turística 2017 552.680 16,33

2018 575.196 16,59

Sostre Turístic 2019 623.624 16,45

Valdivielso & Moranta (2019). Dades adaptades de Murray et altri (2017), actualitzades amb l’Agència d’Estratègia 
Turística de les Illes Balears (AETIB).

L’encesa polèmica al voltant del lloguer turístic no és casual. Balears bat tots el rè-
cords negatius d’accés a l’habitatge, de pujada de preus, i dedica un 4,98% del total 
del parc d’habitatge a ús turístic, que arriba al 20% i 30% a alguns municipis, fins 
a multiplicar per 5, en conjunt, la pressió que hi ha, per exemple, a la província de 
Barcelona. Als efectes sobre el mercat d’habitatge, cal afegir els típics dels processos 
de gentrificació urbana però a més els de la gentrificació rural i d’impactes ambien-
tals vinculats a l’ús turístic rururbà –en consum d’aigua o energia, terciarització de 
sòl rústic, etc–. A part, els tòpics sobre l’economia col·laborativa han estat falsats, 
amb dades, per diferents organitzacions veïnals i ecologistes, que han mostrat el frau 
massiu, el treball uberitzat, i la concentració de l’oferta (un sol comercialitzador local 
gestionava just a Airbnb prop de 900 habitatges, i Homeaway ha arribat a llogar uns 
24.000). Un nou extracte empresarial vinculat a l’explotació turística dels habitatges 

https://es.statista.com/estadisticas/619876/indice-de-accesibilidad-para-comprar-vivienda-por-cc-aa-espana/
https://es.statista.com/estadisticas/619876/indice-de-accesibilidad-para-comprar-vivienda-por-cc-aa-espana/
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2020/07/15/1180783/mitad-nomina-para-pagar-alquiler.html
https://www.arabalears.cat/societat/ine-delata-lloguer-turistic-distorsiona-mercat-habitatge-balears_1_1014013.html
https://www.arabalears.cat/societat/ine-delata-lloguer-turistic-distorsiona-mercat-habitatge-balears_1_1014013.html
https://www.clm24.es/articulo/viral/joan-josep-antonio-mayores-caseros-airbnb-gestionan-854-villas-turisticas/20180916214834219562.html
https://www.clm24.es/articulo/viral/joan-josep-antonio-mayores-caseros-airbnb-gestionan-854-villas-turisticas/20180916214834219562.html
https://terraferida.cat/2017/05/27/desmuntant-airbnb-homeaway-part-iii/
https://terraferida.cat/2017/05/27/desmuntant-airbnb-homeaway-part-iii/
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s’ha afegit al que s’ha qualificat com “aristocràcia hotelera”. Juntament amb els seus 
parells a altres baules de la cadena de valor turístic –touroperadors, constructors, 
companyies aèries, etc.–, conformen una oligarquia turístico-immobiliària, local, 
però integrada als àmbits nacional i transnacional.

La COVID-19 sacseja el règim

Com sol passar amb les crisis, l’arribada de la COVID-19 el febrer ha estat un fet 
revelador d’alguns dels trets del règim turístic. Des del principi es va fer palesa la 
tensió entre els moviments per prioritzar la salut pública i aquells per prioritzar el 
negoci turístic; i la tensió dins de la propia oligarquia entre una posició maximalis-
ta per a reduir els riscos, i una minimalista, per a negar-los. Una vegada tancat ja 
l’espai aeri i marítim i sota confinament domiciliari, amb l’economia aturada, els di-
ferents estaments del règim turístic es varen mobilitzar formant un front per la nova 
normalitat. Tenien tres reptes per davant: assolir noves mesures normatives i ajudes 
directes per part de les administracions; aïllar el turisme de la COVID-19, tant en el 
sentit de minimitzar el risc d’un contagi que pogués fer malbé a la marca de la des-
tinació, com en el sentit de negar que fos un vector de transmissió; aconseguir una 
gestió directa, com a regió, amb els mercats emissors, i una avantatge comparativa 
com a “destinació segura”.

La pressió en favor de la relaxació i suspensió de les regulacions urbanístiques, 
turístiques, fiscals, laborals i ambientals, va ser immediata. Sense fer esment als sec-
tors que mantenien una societat en reset turístic –salut, serveis socials, agricultura 
i indústria local, educació, etc.– i en els que Balears està a la coa en els rankings 
nacionals com a conseqüència del monocultiu turístic-immobiliari (per exemple, és 
la regió espanyola amb la menor taxa de metges d’atenció primària), i esperonada 
per un grup de batles conservadors, l’oligarquia (constructores, hotelers, petita i mi-
tjana empresa, lloguer turístic, agències de viatges, etc.) va fer pinya contra el marc 
normatiu vigent, apuntant especialment a favor de subvencionar passatges, suspen-
dre l’impost turístic, i desregulacions per a encetar una recuperació ràpida amb la 
mateixa recepta utilitzada en les crisis cícliques del passat: ciment i turisme. 

Per la seva part, el “retorn a la normalitat” es va convertir en sí en un dispo-
sitiu discursiu, en un relat, amb efectes pràctics, però no menys simbòlics. A les 
típiques campanyes oficials promocionals, amb lemes com “No pots viatjar, però 

https://www.arabalears.cat/societat/naixement-aristocracia-hotelera-balear_1_1031045.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/01/24/hoteleros-2021-sera-igual-30668134.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/01/24/hoteleros-2021-sera-igual-30668134.html
https://elpais.com/economia/2020-04-25/al-sector-turistico-se-le-acaba-la-paciencia.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/10/04/pandemia-mallorca-mejor-peor-14978045.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/10/04/pandemia-mallorca-mejor-peor-14978045.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/04/02/terraferida-als-batles-addictes-l-2791263.html
https://ib3.org/el-sector-de-la-construccio-proposa-un-pla-per-invertir-2-mil-milions-deuros-en-habitages-assequibles
http://www.revistahosteleria.com/es/notices/2020/05/exceltur-elabora-el-plan-renacer-turismo-68242.php#.XrABZy_FTow
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/04/14/pimem-pide-tarifa-plana-30-2787729.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/04/14/pimem-pide-tarifa-plana-30-2787729.html
https://www.elmundo.es/baleares/2020/04/16/5e97520321efa00e3e8b4624.html
https://www.arabalears.cat/societat/demanen-descomptes-espanyols-viatgin-balears_1_1159340.html
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pots somiar”, #SeeYouSoonMallorca o StayHomeMallorca, es va afegir el missatge 
explícit de “No tenim una crisi sistèmica; és una aturada dels sectors productius que 
requereix l’actuació dels governs”. Entre els efectes pràctics, es cercava pressionar 
per aconseguir plans de rescat turístic als nivells regional, nacional i europeu. Però 
no menys, guanyar el relat de les expectatives: l’oligarquia va censurar públicament 
qualsevol que es mostrés mínimament escèptic sobre la salvació de la temporada del 
2020, i no va dubtar en carregar contra autoritats europees, ministres, o el propi pre-
sident del Gobierno. Es tractava de negar el principi de realitat, i mantenir el somni 
de la normalitat, a qualsevol preu.

Davant les pressions per a una mesa de diàleg urgent de cara al futur, l’executiu 
es va desdoblar en dos moviments paral·lels: mentre d’una banda es presentava en 
reunions obertes un Pla Autonòmic de Reactivació amb elements de “agenda ver-
da”; la conselleria de Turisme es reunia a porta tancada amb l’oligarquia del règim, 
incloent agents internacionals com TUI, i cuinava un Decret de mesures urgents 
(Llei 8/2020) que es va aprovar immediatament. En la línia d’altres Comunitats Au-
tònomes amb governs conservadors, encara que, sense arribar als extrems d’An-
dalúsia o Madrid, va suposar una forta relaxació regulativa, inclosa la possibilitat 
d’ampliar establiments turístics, o d’iniciar obres sense llicència, entre d’altres me-
sures. Per a compensar aquesta estratègia centrada en la construcció, promocionada 
amb previsions delirants, l’executiu es va veure forçat a aprovar un Decret (9/2020) 
de protecció territorial, venut també amb xifres irrealistes, com va denunciar l’asso-
ciació ecologista Terraferida. Mentre a les Illes s’insistia en les receptes del passat 
–ciment i turisme–, ciutats com a Amsterdam o Milà anunciaven ambiciosos pro-
grames de transició ecològica. 

Aixecat el confinament, el juny es va posar en marxa un pla pilot de “corredors 
aeris segurs”, utilitzat com una estratègia de promoció. Per a això, l’oligarquia va 
recórrer a l’ajuda dels lobbies europeus davant països com Alemanya, tancats ini-
cialment a restablir la mobilitat amb un país com Espanya, en una situació sanitària 
pitjor. Va ajudar també la pressió d’un grup d’empresaris i residents alemanys a 
Mallorca, ben rebuda pel Ministre de Transports. I així, es va anar recuperant pro-
gressivament l’activitat turística, marcada per les imatges de turistes, companyies 
aèries, i aeroports botant-se les mesures sanitàries, ja de per sí més laxes que altres 
països de l’entorn. I els casos de contagi varen començar a augmentar ràpidament 
just amb el retorn a l’activitat, en el que seria l’inici d’una segona onada de la pan-

http://www.stayhomemallorca.es/
https://twitter.com/goib/status/1249650788328189953?s=20
https://twitter.com/goib/status/1249650788328189953?s=20
https://www.diariodemallorca.es/economia/diario-de-negocios/2021/02/03/gabriel-escarrer-jaume-sector-hotelero-32395868.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/04/20/sector-turistico-vaticina-paralizacion-95/1503721.html
https://www.arabalears.cat/societat/agencies-bonificacio-vacances-afectats-erto_1_1157825.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/01/20/patronales-critican-sanchez-situe-recuperacion-29486663.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2021/01/20/patronales-critican-sanchez-situe-recuperacion-29486663.html
https://directa.cat/comencen-els-nervis/
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/29/la_pandemia_desata_una_oleada_rebajas_ambientales_para_salvar_ladrillo_107252_1012.html
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/05/29/la_pandemia_desata_una_oleada_rebajas_ambientales_para_salvar_ladrillo_107252_1012.html
https://www.eldiario.es/andalucia/en-abierto/simplificacion-impacto-decreto-ley-urbanas-andalucia_132_5956513.html#click=https://t.co/rgzxGeJ3xS
https://www.eldiario.es/andalucia/en-abierto/simplificacion-impacto-decreto-ley-urbanas-andalucia_132_5956513.html#click=https://t.co/rgzxGeJ3xS
https://www.eldiario.es/madrid/madrid-recetas-liberales-ladrillo-epidemia_1_5972429.html
https://www.diariodemallorca.es/mallorca/2020/05/16/govern-constructores-2780933.html
https://terraferida.files.wordpress.com/2020/06/ndp_decret_proteccio2_tf_13_juny_20.pdf
https://terraferida.files.wordpress.com/2020/06/ndp_decret_proteccio2_tf_13_juny_20.pdf
https://www.eldiario.es/ballenablanca/economia/amsterdam-relanzar-economia-coronavirus-apuesta_1_2270315.html
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/21/milan-seeks-to-prevent-post-crisis-return-of-traffic-pollution?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2020/07/13/1180187/nueva-demanda-turistica-dispara-cifra-pasajeros-son-sant-joan.html
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dèmia. Llavors, el sector turístic es va eximir de tota responsabilitat, encara que fins 
i tot els responsables de la gestió de la pandèmia apuntaven a la falta de control als 
aeroports, i a la necessitat de sotmetre els turistes a quarantena. Quan mitja Europa 
va començar a imposar restriccions als passatgers provinents d’Espanya, i tourope-
radors com TUI varen suspendre les reserves, l’estratègia per guanyar el relat i negar 
la realitat es va radicalitzar, fins al punt que el lobbie turístic va demanar la dimissió 
immediata de Fernando Simón, coordinador de l’estratègia sanitària a nivell nacio-
nal, per haver celebrat les restriccions a la mobilitat del Regne Unit o Bèlgica, on la 
incidència del virus era molt més alta que a Espanya, inclosa Balears. L’oligarquia 
reprimia qualsevol missatge de que la salut pública fos prioritària al seu negoci. Pri-
mum turistae, deinde publica salutem.

El futur del règim turismecràtic

Si en la primera onada Balears podia exhibir uns indicadors favorables d’incidència 
del virus, en la segona les taxes de contagi eren les més altes del país, particularment 
a les Pitiüses. Amb un descontrol indiscutible als aeroports, el conjunt de l’arxipèlag 
es va convertir en “zona vermella” per a les autoritats europees. La temporada esta-
va perduda. El panorama resultant, a falta de dades definitives, apunta a una caiguda 
propera al 90% en els principals indicadors turístics (nombre de visitants, facturació, 
etc.); un enfonsament del PIB regional anual del -31%, sent la regió amb una major 
caiguda a Espanya (triplica la mitjana del -11%), i, probablement a la UE; i amb la 
meitat de la població activa acollida ERTOs o a l’atur. Llavors, totes les esperances 
es varen focalitzar en el procés de vacunació. No varen trigar a aixecar-se veus en 
favor de vacunar de forma prioritària els treballadors del sector turístic. Per si de cas, 
AENA va aprofitar aquell moment per a iniciar una ampliació encoberta de capacitat 
de l’aeroport de Palma, que va rebre el rebuig simbòlic del Parlament balear.

Diferents experts en estudis turístics, com el propi Mansilla, o Tolo Deyà, venen 
alertant que estam a les portes d’un procés de reestructuració i concentració del ne-
goci turístic, des de l’oferta complementària fins a les cadenes hoteleres, com a con-
seqüència de la pandèmia. La falta de tresoreria no ofega just als negocis familiars, 
sinó que, com ha mostrat Ismael Yrigoy (2020) en el seu estudi sobre Meliá Hotels, 
l’oligarquia hotelera també està integrada en un complex entramat corporatiu i fi-
nancer transnacional, i ara per als peixos grossos s’obre una finestra d’oportunitat. 
Les operacions de compravenda d’actius en establiments turístics s’han disparat a 
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les Illes, on fons oportunistes com Blackstone ja han aterrat. En aquest context, 
el Govern ha contractat a l’assessora KPMG, amb un llarg historial en corrupció, 
per a coordinar l’estratègia de rescat del sector turístic local amb càrrec al Fons Eu-
ropeu de Recuperació. Les hoteleres balears (Riusa, Meliá Hotels, Barceló Hotels, 
etc.), que van duplicar els seus beneficis en el marc del boom de la massificació, i en 
general una oligarquia incansable a l’hora d’oposar-s’hi als impostos (cal recordar 
que la pressió fiscal a Espanya, del 35%, és fins a 11 punts inferior a la d’un país veí 
i també turístic com França) s’acull al “beneficis privats, deute públic”.

En aquest context, encara que de forma molt tímida en comparació al mantra de 
la recuperació i la nova normalitat, ha tornat obrir-se el debat sobre la diversificació 
econòmica i el canvi de model. Fins i tot economistes molt influents, com Antoni 
Riera o Carles Manera, han suggerit la reducció del nombre de turistes i/o de places, 
encara que sota el supòsit de continuar creixent (en valor, en riquesa, i no en volum). 
El terme decreixement continua sent desdenyat i associat a la turismefòbia en el dis-
curs prevalent, després d’haver estat protagonista en el debat sobre la massificació 
i la desturistització. Importants actors polítics i socials que ara lamenten els costos 
del monocultiu turístic celebraven llavors el creixement induït per la airbnbficació i 
la regularització massiva acometida. Fins i tot ara, durant el primer any de la pandè-
mia (2021), el Consell de Mallorca ha continuat atorgant noves llicències turístiques, 
per a un centenar d’establiments –ha denunciat Terraferida–; l’ajuntament de Palma 
continuar donant llicències per a nous allotjaments –ha denunciat la Federació de 
veïns–; i empreses hoteleres anuncien, com si res, que entraran al negoci del lloguer 
turístic. De fet, durant la pandèmia s’ha disparat a Balears l’interès per la compra 
de segones residències aïllades i el tràfic de jets privats. El pas del “sobreturisme al 
senseturisme” no permet fer prediccions de futur, com diu Pau Obrador, però els 
indicis apunten a un nou nínxol de turisme bombolla, exclusiu també des del punt de 
vista sanitari, per al que el Govern de Canàries ja fa campanya. Aquests fets no són 
casuals, perquè cap de les normes aprovades d’urgència en aquest període ha inclòs 
mesures per a atacar les causes de la dependència turísticoimmobiliària. 

Turismecràcia: el pacte social per a la vulnerabilitat

El fet que aquesta crisi pandèmica sigui en el seu origen una crisis ecològica –la 
zoonosi vírica s’origina en la pèrdua d’ecosistemes i biodiversitat– i que la hiper-
connectivitat global hagi accelerat la seva transmissió, fa que l’activitat turística 
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en sigui corresponsable destacada no només com a causa sinó també com a vector 
de transmissió. Per als decreixentistes, –que fa dècades que avisen que, o es fa de 
manera voluntària, ordenada i justa, o tanmateix es decreixerà de forma forçosa, 
abrupta i caòtica– aquesta crisi mostra el que li passa a una societat de creixement 
sense creixement, i anticipa el que passarà a una escala major amb el canvi climàtic. 
En aquesta tessitura, els governs pateixen una dissonància cognitiva: mentre dissen-
yen plans de transició ecològica, rescaten els sectors productius carbonífers, des de 
petrolieres a companyies aèries. El turisme n’és un d’ells. I la geografia balear, insu-
lar i mediterrània, fa que en depengui quasi totalment de la mobilitat global aèria, i 
al mateix temps que sigui especialment sensible a l’escalfament global.

Ismael Yebra ha definit la turismecràcia com una “manera de governar de forma 
totalitària i dictatorial” en què, sobre els drets, priven els interessos turístics. Al cas 
balear es confirma que, sota una turismecràcia, no tothom gaudeix dels mateixos 
drets. L’oligarquia turistocràtica en té més, i a més en fa ostentació. També, que 
precisa de la coacció, inclosa una dependència funcional que actua com una teran-
yina de la que no sembla possible sortir sense grans costos socials; però no menys, 
com ja deia Margaret Thatcher, del “canvi de l’ànima”: ha de ser consentida i volgu-
da, pressuposa la fe del creient. No obstant, com hem vist, també hi ha mecanismes 
democràtics de contrapès, més o menys efectius segons el cas. A més, hi ha molts 
actors prenent les decisions, a escales diferents, no just els governs, i experimenten 
tensions, contradiccions, escissions.

L’exemple de Balears sota la COVID-19 il·lustra aquesta esquizofrènia típica 
d’una societat turismecràtica. El sociòleg Ulrich Beck (1998: 114) va encunyar l’ex-
pressió “irresponsabilitat organitzada” per referir-se a la contradicció d’un sistema 
que genera perills que no poden ser atacats perquè ningú no en pot ser imputat o 
responsabilitzat. En una societat turismecràtica aquest perill és el d’una vulnerabili-
tat extrema i creixent, però els responsables primers sí poden ser identificats. Tant si 
el turisme de masses ha mort, com si la transició pospandèmica s’allarga anys, com 
si s’arriba a una “nova normalitat”, no és responsable planificar el futur depenent 
quasi en exclusiva d’un únic sector econòmic sostingut en la hipermobilitat global. 
La lliçó que deixa el reset pandèmic és que la turismecràcia és l’Antic Règim i que 
el segle XXI exigeix un nou pacte social.
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UNA MIRADA FEMINISTA ALS IMPACTES DE LA CRISI DE LA COVID-19  
I EL TURISME
Núria Abellan, Carla Izcara i Marta Salvador25  

La crisi de la COVID-19 és observada des de diversos punts de vista i es té en comp-
te les seves implicacions en àmbits tan variats com l’economia, la sanitat, el mercat 
laboral o qualsevol altre aspecte de la societat. Tot i això, i com sempre, és necessari 
ampliar les mirades cap al gènere, tant pels impactes diferenciats d’aquesta crisi 
com per les aportacions que poden fer diversos corrents feministes. Això permet 
analitzar les conseqüències de la COVID-19 tenint en compte les interseccions del 
gènere, la raça, l’edat, la classe social o el que pot implicar formar part del col·lectiu 
LGTBIQ, entre d’altres. Durant la pandèmia, un dels aspectes crucials ha estat la 
diferència de gènere en la vivència de la situació del confinament, moment en 
què les cases han esdevingut un espai polític, mostrant les desigualtats de poder que 
les configuren. També hi ha una preocupació creixent per les dones que es queden 
tancades a casa amb el seu agressor, que utilitza la violència i abusa d’elles quan hi 
ha menys possibilitats d’interposar denúncies i engegar protocols. A més, els drets 
sexuals i reproductius de les dones també s’han vist afectats durant la pandèmia.

Cal tenir en compte una sobrecàrrega general per a les dones a partir del tan-
cament de les escoles, de l’increment de la feina domèstica global i de les cures de 
familiars malalts o dependents. Això fa necessari que el sector de cures sigui con-
siderat essencial, situació que s’agreuja en el cas de les famílies monomarentals o 
les mares amb la custòdia dels seus fills i filles. Alhora, s’hi afegeix el teletreball, 
una de les propostes que s’ha materialitzat per tal de continuar amb les tasques pro-
ductives i evitar acomiadaments. Habitualment, les dones dediquen més del doble 
d’hores que els homes a les tasques domèstiques, fet que esdevé més greu per la 
sobrecàrrega actual en el context de la pandèmia. En aquest moment on es reorga-
nitzen les logístiques familiars, es preveu una pèrdua salarial o major probabilitat 
de perdre el lloc de feina per a les mares treballadores. Alhora, hi ha veus que afir-
menque aquesta crisi pot provocar certs canvis en els rols de gènere tradicionals a 

25 Núria Abellan, Carla Izcara i Marta Salvador són graduades en turisme pel CETT-UB i col·laboradores 
d’Alba Sud. Aquest article va ser publicat a Alba Sud el 12/06/2020.
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llarg termini, tot i que en el context actual resulta molt complicat fer investigacions, 
especialment a nivell de treball de camp. Per tant, resultats empírics de qüestions i 
impactes esdevinguts a causa d’aquesta pandèmia trigaran més en sortir a la llum.

La feminització de les cures també es trasllada al mercat laboral i afecta a profes-
sionals com treballadores de la llar, majoritàriament dones migrants, treballadores 
en els àmbits de neteja i higienització, personal d’atenció als supermercats, treba-
lladores socials, i personal sanitari amb un 70% de dones infermeres. Aquestes fei-
nes acostumen a ser precaritzades, contemplen baixos salaris i contractes atípics (a 
temps parcial, temporals o externalitzacions) que incrementen la inseguretat econò-
mica, laboral i social de les dones. És a dir, es tracta d’una crisi on les dones tenen 
la major càrrega sanitària i de cures, però no la mateixa possibilitat de prendre 
decisions, ja que les directives de les institucions es troben altament masculinit-
zades. Una altra conseqüència de la pandèmia són els greus efectes a l’economia 
mundial, atès que el virus ha obligat a aturar tota producció considerada no-bàsica. 
Per aquesta raó, s’han pres diverses decisions arreu del món per paliar la crisis de 
la COVID-19, algunes de les quals exclouen un gran nombre de treballadores de les 
proteccions socials previstes, com ara les 740 milions de treballadores arreu del món 
que se situen en l’economia informal. 

Quins han estat els impactes sobre les treballadores del sector turístic? 

El sector turístic s’ha vist greument afectat a causa de les limitacions en la mobili-
tat internacional i les mesures de distanciament social. El tancament d’establiments 
d’allotjament turístic, restaurants i equipaments culturals ha provocat una ona-
da d’acomiadaments massius definitius i d’altres temporals en forma d’ERTO (Ex-
pedient de Regulació Temporal d’Ocupació). Aquest sector destaca per una elevada 
feminització dels seus llocs de feina i, per tant, la davallada d’ocupació té una clara 
repercussió en funció del gènere. Per aquesta raó és precís analitzar els impactes 
amb una perspectiva de gènere.

En primer lloc, cal subratllar que en els darrers anys ha augmentat de forma 
generalitzada la precarietat en el mercat laboral, en especial la del sector turístic. El 
treball turístic es caracteritza per les dures condicions de feina, la informalitat, els 
baixos salaris, i l’externalització de departaments sencers, afectant especialment a 
treballadores. Es constata també un augment de contractacions temporals o noves 

https://www.gendereconomy.org/primer-on-the-gendered-impacts-of-covid-19/
https://globalhealth5050.org/2020report/
https://www.gendereconomy.org/primer-on-the-gendered-impacts-of-covid-19/
https://www.gendereconomy.org/primer-on-the-gendered-impacts-of-covid-19/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_619577.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf?la=en&vs=1406
https://www.elperiodico.com/es/economia/20200312/melia-despide-a-230-trabajadores-y-ultima-una-cadena-de-ere-temporales-7886825
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modalitats de feina com els treballadors per compte propi, incrementant d’aquesta 
manera la inestabilitat dels empleats i empleades del sector, reduint la seva capacitat 
d’estalvi i d’accés a ajudes, i dificultant les seves possibilitats de superar l’actual xoc 
econòmic. Així doncs, la crisi provocada per la COVID-19 ha fet encara més 
evidents la precarietat i la vulnerabilitat del sector, així com les desigualtats de 
gènere existents. El context en què ens trobem posiciona a moltes dones, amb espe-
cial èmfasi a les dones joves, amb baixa qualificació, migrants o afrodescendents, en 
una situació de màxima vulnerabilitat.

Un cas evident és el de les cambreres de pisos, moltes de les quals han quedat 
desprotegides davant dels acomiadaments massius, ja que es tracta d’un departa-
ment on hi predomina una alta externalització. Davant del tancament dels hotels i de 
la frenada de l’activitat laboral, totes les empreses multiserveis que s’havien bene-
ficiat dels processos d’externalització afavorits per la reforma laboral de 2012 a Es-
panya, han extingit els seus contractes, la majoria d’ells temporals. Això ha deixat 
les treballadores sense accés a les mesures del Govern per a pal·liar els impac-
tes econòmics, com ara els ERTO, que s’han concentrat en el personal fix i, com 
a molt, fix-discontinu contractat directament pels hotels. Durant aquesta pandèmia 
s’ha pogut comprovar la importància d’una bona neteja i desinfecció, tasques tra-
dicionalment menyspreades i invisibilitzades, malgrat els esforços dels col·lectius 
de kellys que avui dia segueixen lluitant per tenir un espai propi i estar presents al 
debat polític espanyol. Tot i el reconeixement públic a la seva feina i la revalorització 
de les tasques de neteja, segueix essent un dels col·lectius més afectats i desprotegits 
en aquesta crisi. A més, quan aquestes treballadores es reincorporin als seus llocs de 
feina, estaran altament exposades al contagi mentre desenvolupen una funció clau 
d’higienitzar els espais. En aquest procés, reclamen que se’ls facilitin mesures de 
protecció i també el temps suficient per a realitzar la seva feina d’una forma segura 
i correcta ja que els protocols d’higiene i desinfecció seran encara més exigents i de 
vital importància per tal de mantenir la seguretat, tant del personal com dels turis-
tes. Tot i això, l’escenari més probable és el d’atorgar majors càrregues de treball a 
una plantilla formada per menys persones, amb la clara voluntat d’abaratir costos. 
D’aquesta manera, les treballadores poden patir la disminució del poder de negocia-
ció amb les empreses i l’augment de la inseguretat laboral.

Entre altres col·lectius que estan patint la paralització del turisme s’hi troben, per 
exemple, les hostesses, molt afectades tant per la recuperació lenta dels congressos 

https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/economic-hardship-and-gender
https://www.gendereconomy.org/primer-on-the-gendered-impacts-of-covid-19/)
https://www.eleconomista.es/nacional/noticias/10447476/03/20/El-coronavirus-remata-a-las-camareras-de-hotel-un-colectivo-maltratado-desde-la-crisis-economica.html
http://www.albasud.org/publ/docs/74.pdf
http://www.albasud.org/publ/docs/74.pdf
https://www.lavozdelsur.es/las-kellys-y-el-coronavirus-no-cabe-mas-precariedad/
https://www.lavozdelsur.es/las-kellys-y-el-coronavirus-no-cabe-mas-precariedad/
https://www.lavozdelsur.es/las-kellys-y-el-coronavirus-no-cabe-mas-precariedad/
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i esdeveniments, com per la contractació eventual a la qual són sotmeses i que les 
deixa fora de les mesures de protecció previstes. D’altra banda, degut a la frenada de 
vols comercials, les hostesses de vol també han vist afectada la seva activitat labo-
ral. Un altre col·lectiu sovint oblidat i menystingut dins de la indústria turística, tot i 
el gran pes que ocupa, són les persones que treballen en l’oci nocturn, com artistes, 
ballarines o animadores, entre d’altres. El sector cultural, estretament vinculat amb 
el turisme, pot patir les conseqüències de la davallada de visitants i la limitació de 
l’aforament en espais com els equipaments patrimonials, els festivals temàtics, etc., 
afectant personal d’atenció al visitant, guies turístiques, programadores culturals, 
personal de neteja i higienització dels edificis o el personal de restauració. Final-
ment, altres treballadores del sector turístic, com ara el personal de restauració, les 
recepcionistes d’hotel que conservin els seus llocs de feina, estaran en contacte 
amb altres persones, exposant-se a la possibilitat de contraure el virus.

Tanmateix, cal tenir en compte la influència del desenvolupament tecnolò-
gic sobre la tasca de les recepcionistes, que pot garantir millors condicions de treball 
o pot provocar la pèrdua de llocs de feina. Alhora, l’increment de l’ús de la tecnolo-
gia en el turisme, juntament amb la reducció de la mobilitat, pot posar en risc el pa-
per de les agents de viatges i, per tant, la feina de moltes dones que hauran de trobar 
una especialització dins d’aquest mercat tan competitiu i en detriment de l’atenció 
presencial. En aquest nou context, doncs, les tecnologies guanyen encara més pes en 
les experiències turístiques i, per tant, al mercat laboral. Tradicionalment, les feines 
relacionades amb la tecnologia es troben masculinitzades, fet que pot comportar 
majors dificultats a les dones per inserir-se en aquest mercat, el que també s’anome-
na tercera bretxa digital de gènere.

D’altra banda, moltes famílies depenien de llocs de feina estacionals i, actual-
ment, sense una previsió de com serà la temporada d’estiu desconeixen com so-
breviuran, accentuant-se encara més en els casos de les feines en petits negocis 
turístics. En conseqüència, l’elevada pèrdua de llocs de feina ocupats per dones 
farà que augmenti la seva dependència econòmica dels pares, germans o parelles, 
generant així una relació encara més desigual.

Per últim, els impactes de la “nova normalitat” afectaran a totes aquelles dones 
que treballen en negocis familiars al sector turístic, les quals ja patien una sobre-
càrrega de treball en la combinació d’atendre a turistes i responsabilitzar-se de les 
tasques de cura. Amb els nous requisits de neteja, desinfecció i distanciament social, 

https://www.gendereconomy.org/primer-on-the-gendered-impacts-of-covid-19/
https://blog.oxfamintermon.org/brecha-digital-de-genero-que-es-como-superarla/
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veuran augmentada la seva càrrega de treball, ja que les xarxes de suport que tenien 
ara no hi són. A aquest factor s’hi suma, la perillositat d’exposar el seu nucli familiar 
a possibles contagis a causa de l’estret contacte amb els turistes, preocupació que pot 
repercutir negativament en la seva salut mental. 

El teletreball i les tasques de cura, com es combinen? 

Tot i que l’opció del teletreball, incloent les complicacions que comporta, pot haver 
estat ben rebuda per un gran nombre de col·lectius, en el cas del sector serveis i, 
en concret del turisme, aquesta opció només és viable per a algunes posicions, ja 
que hi ha un gran nombre de feines que no es poden realitzar si no és de forma 
presencial. Entre les possibilitats de fer teletreball s’inclouen les feines en agències 
de viatge, gestionant reserves i cancel·lacions de viatges; els touroperadors, regulant 
paquets turístics que majoritàriament s’hauran aturat; les empreses organitzadores 
d’esdeveniments, a la cerca de noves dates i alternatives per a dur a terme els esde-
veniments; els departaments de màrqueting i els community managers, dissenyant i 
llençant campanyes per atreure futurs turistes o seguir fidelitzant-los durant l’estat 
d’alarma; i empreses tecnològiques, oferint suport a través de programes informà-
tics. Tot i que no hi ha dades concretes del gènere de les persones que realitzen les 
darreres tasques mencionades, reiterant l’alta feminització del turisme, és clar que 
les dones es veuen més afectades per la presència del teletreball i la compaginació 
d’aquest amb les tasques domèstiques. Un exemple és el de les investigadores que, 
tot i poder continuar la seva feina des de casa, a causa de la sobrecàrrega de treball 
han reduït el seu nombre d’articles i aportacions científiques.

Quines poden ser les aportacions de l’enfocament de gènere  
al nou escenari turístic?

En el context actual de mobilitats reduïdes i recessió econòmica, es recuperen i re-
valoritzen diferents turismes de proximitat, com ara el turisme de segona residència, 
el social, el d’interior, l’slow tourism o l’“staycation”. Aquest últim corrent, segons la 
definició més estricta, es basa en no marxar de vacances i quedar-se a casa gaudint 
d’activitats recreatives a llocs propers i sense pernoctar fora. Tot i establir-se com 
una forma de turisme alternativa en aquest escenari de mobilitat limitada, cal tenir 

https://www.theguardian.com/education/2020/may/12/womens-research-plummets-during-lockdown-but-articles-from-men-increase?CMP=Share_AndroidApp_Tweet
http://www.albasud.org/blog/ca/1223/slow-tourism-a-poc-a-poc-ms-a-prop-de-forma-conscient
http://www.albasud.org/blog/ca/1203/staycation-una-forma-de-entender-el-turismo-de-proximidad
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en compte que el fet de romandre a la residència habitual durant les vacances, po-
dria suposar una sobrecàrrega de treball per a les dones, comportant més cansa-
ment pel fet de no ser a casa durant tot el dia i haver de realitzar aquestes feines en 
menys hores del que és habitual.

La mateixa problemàtica pot aparèixer en altres formes de turisme, que també 
poden sorgir amb més força en un escenari on previsiblement qui viatgi haurà de 
reduir costos. En primer lloc, existeix l’opció de les autocaravanes, els bungalows i 
les caravanes als càmpings, els apartaments en lloc d’hotels, els hostels, o fórmules 
similars, on les persones que utilitzen aquests serveis han d’encarregar-se d’aspectes 
com el menjar i la neteja, tasques que majoritàriament assumeixen les dones. En 
segon lloc, existeixen iniciatives com l’intercanvi de llars entre dues famílies que 
viatgen o el housesitting, on qui viatja resideix a la casa dels propietaris de manera 
gratuïta a canvi de mantenir-la, fet que pot perpetuar els rols de gènere tradicionals. 
Finalment, altres formes de viatjar que comporten major càrrega de treball per a les 
dones són les excursions de muntanya on es dorm en refugis, les rutes en bicicleta o a 
peu, com pot ser el cas del Camí de Sant Jaume. En aquests casos, la sobrecàrrega de 
treball pot venir donada per aquelles tasques més invisibles com ara la planificació 
de les rutes, les activitats i les pauses que es duran a terme; la preparació del material 
necessari per a realitzar el viatge; la consideració dels desitjos de tots els integrants; 
la supervisió durant el trajecte, entre d’altres. Totes aquestes càrregues mentals deri-
vades de les cures es poden aplicar als exemples mencionats anteriorment.

En aquest escenari on l’accés al turisme i l’oci esdevé encara més un privilegi i 
un factor causant de desigualtats i d’estratificació social, és fonamental posar sobre 
la taula alternatives turístiques més equitatives, fins ara menystingudes, com ara 
el turisme social. El turisme social sorgeix com una alternativa més inclusiva, so-
lidària i equitativa, que garanteix l’accés al turisme de tota la població i una millor 
distribució dels beneficis, tot promovent el turisme interior i redistribuint els fluxos 
turístics a zones menys massificades. Dins d’aquesta alternativa turística, el lucre 
no és l’objectiu principal, sinó que es vincula a objectius pedagògics, de desenvo-
lupament personal o de formació, entre d’altres. Un exemple de possibles benefi-
ciaris d’aquesta iniciativa poden ser les famílies monoparentalsque per naturalesa 
ja compten amb un sou menys. Per tant, ara potser es veuen obligades a descartar 
les vacances amb la finalitat de reduir costos, ja que aparentment serà molt difícil 
garantir els casals o campaments d’estiu. Així doncs, cal tenir en compte quines 

https://www.facebook.com/turismouce/videos/2598026890456605
https://www.facebook.com/turismouce/videos/2598026890456605
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modalitats de turisme es poden adaptar a les necessitats actuals i llegir de forma 
crítica a qui donen accés i a qui exclouen, ja que a partir d’aquesta pandèmia s’ha 
pogut comprovar la fragilitat absoluta del model turístic tradicional vinculat a la 
lògica de consum i altament dependent del turisme internacional. 

Reflexions finals

Pensant en la recuperació de la societat és imprescindible posar la igualtat de gè-
nere al centre de la qüestió i donar importància a l’empoderament femení, que pot 
crear comunitats més sanes, resilients i cohesionades en temps de crisi. A partir 
d’aquesta idea es demanen models de desenvolupament alternatius, com ara l’ecofe-
minisme, que se centrin en les persones i el planeta i defensin els drets humans, la 
sobirania alimentària, la justícia climàtica i l’aigua. Aquest últim recurs natural té 
una relació directa amb el turisme i el gènere, ja que especialment en països del Sud 
Global, les dificultats per accedir a l’aigua afecten més a les dones en termes de salut 
i tasques d’abastiment (Cole et al., 2020).

Resulta evident que, durant aquesta pandèmia i en l’enfocament cap a possibles 
solucions, la perspectiva de gènere ha estat un aspecte que s’ha negligit en la ma-
joria de casos. Les conseqüències de deixar de banda les aportacions dels diversos 
corrents feministes poden derivar en ampliar les desigualtats de gènere, reforçar els 
estereotips de gènere tradicionals, o enfortir les barreres estructurals que pro-
voquen desigualtats sistèmiques, per la qual cosa cal qüestionar les lògiques 
neoliberals i de benefici que s’imposen actualment. Així doncs, des del turisme és 
el moment de centrar-se en la sostenibilitat y apostar per noves formes de turis-
me que ens permetin començar a treballar per garantir els drets laborals, la inclusió 
de persones amb contractes irregulars o d’economia informal dins de les polítiques 
i els programes de protecció social, la flexibilització dels contractes laborals amb la 
finalitat de compaginar les tasques de cura sense reforçar la precarietat i la valoritza-
ció social i la visibilització dels processos d’empoderament de les treballadores que 
desenvolupen tasques essencials. En aquest marc d’anàlisi dels impactes de la crisi 
de la COVID-19 i el turisme tenim l’oportunitat de reduir l’impacte mediambiental i 
minvar els impactes negatius del turisme sobre la població local, establint relacions 
horitzontals entre l’empresariat, les comunitats locals i les entitats públiques, etc. En 
definitiva, és el moment d’aplicar la perspectiva de gènere al sector turístic present 
i futur.

https://equalityintourism.org/response-to-the-travel-foundations-statement/
https://publicservices.international/resources/news/for-a-just-green-feminist-covid-19-response-and-recovery?id=10779&lang=en
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari33-2020-solanas-crisis-del-covid-19-y-sus-impactos-en-igualdad-de-genero
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari33-2020-solanas-crisis-del-covid-19-y-sus-impactos-en-igualdad-de-genero
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COMPORTA LA COVID-19 UNA MAJOR DESIGUALTAT DE GÈNERE? 
PASSAT, PRESENT I FUTUR DE LES TREBALLADORES TURÍSTIQUES  
A ESPANYA
Gema Martínez-Gayo26  

L’extensió de la COVID-19 ha suposat un gran repte per als sistemes de salut a esca-
la mundial, però també ha exposat una sèrie de vulnerabilitats en l’economia i en els 
sistemes polítics i socials (Nacions Unides, 2020). La indústria turística espanyola 
ha vist desplomar-se les xifres de negoci a mesura que s’estenia la pandèmia i es 
prenien mesures governamentals com tancaments d’activitats i confinament. Això 
ha afectat la seva força laboral, majoritàriament formada per dones, la qual es ca-
racteritzava per la seva elevada estacionalitat (Moreno Alarcón, 2020), temporalitat 
i baixos salaris, constituint trets de caràcter estructural en el sector.

Aquesta elevada feminització de la indústria turística espanyola, igual que oco-
rre en nombroses regions del món, permet pensar que aquesta pandèmia incidirà en 
major mesura, i més ràpidament, en les treballadores. Això la distingeix de la crisi 
econòmica i financera de l’any 2008, ja que aquesta es va centrar inicialment en la 
destrucció d’ocupacions masculines de la construcció i activitats relacionades amb 
aquesta. No obstant això, el fet que en anteriors crisis l’impacte global acabés afec-
tant de manera més forta a les dones, especialment en quant pel que fa al període 
necessari per a tornar a incorporar-se al mercat de treball, ens porta a pensar que la 
situació actual pot implicar greus conseqüències per a la seva situació econòmica i 
social (Solanes Cardín, 2020).

Situació prèvia de les treballadores del sector turístic espanyol.

Resulta freqüent que es destaqui el paper que exerceix el turisme en la creació 
d’oportunitats laborals per a aquells col·lectius més vulnerables del mercat de treball 
espanyol com són les dones. S’obvia, d’aquesta manera, la pitjor posició que aques-
tes ocupen en el sector, en exercir els treballs amb menors remuneracions, escasses 

26 Gema Martínez-Gayo és Doctora en Sociologia (Anàlisi de Problemes Socials) per la UNED i col·laboradora 
d’Alba Sud. Aquest article va ser publicat a Alba Sud el 25/01/2021.
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oportunitats professionals i molt influïdes pels estereotips de gènere existents en 
la societat. Això últim les fa estar concentrades en determinats nínxols laborals 
relacionats amb les feines de casa, com són les tasques de cura i neteja, sent això 
últim molt evident en les activitats d’hostaleria i restauració. Es trasllada, per tant, 
la infravaloració de les tasques de l’àmbit privat al públic, fruit de la seva identifi-
cació amb habilitats pròpies de les dones, la seva invisibilitat i poca remuneració, 
a les professions turístiques exercides per dones. A les ja comunament conegudes 
característiques d’elevades càrregues de treball, horaris extensos i en períodes de 
tradicional descans, els quals generen problemes de conciliació (Martínez-Gayo, 
2019), s’afegeix el seu caràcter rutinari, menor satisfacció amb les tasques, uns sala-
ris inferiors als dels seus companys i l’elevat impacte de problemes de salut derivats 
del treball (Moreno i Cañada, 2018).

De fet, aquest major pes de les treballadores emmascararia una major vulnera-
bilitat de la força laboral turística en el seu conjunt (Moreno i Cañada, 2018), pro-
duint-se una feminització de les condicions laborals, en portar elles suportant du-
rant molt més temps aquestes característiques que s’associen a la precarietat laboral 
(Morini, 2014). A l’elevada temporalitat d’aquestes activitats se suma la important 
incidència entre les treballadores dels contractes a temps parcial (Martínez-Gayo, 
2019), suposant per a elles menors beneficis pel que fa als salaris, el prestigi o la in-
cidència en les seves prestacions futures.

Aquestes diferències de gènere són visibles en el nostre sector hoteler, el qual 
dóna mostres d’una elevada segregació ocupacional. D’una banda, a través de la 
concentració de les treballadores en uns pocs nínxols laborals pensats per a ser ocu-
pats per dones (Díaz Carrión i Kido Cruz, 2017; Huete, Brotons i Sigüenza, 2016; 
Martínez-Gayo i Martínez Quintana, 2020), moltes vegades a temps parcial i obte-
nint un menor reconeixement per aquesta raó, com són les tasques de neteja. I, d’al-
tra banda, les fortes barreres a l’hora d’aconseguir els llocs de direcció en aquests 
establiments. El fet que continuï recaient en elles de manera majoritària el treball de 
cures i atenció de la llar, limita les seves pròpies eleccions de jornada i desincentiva 
als empresaris a l’hora d’accedir a aquests llocs de responsabilitat si es troben en una 
etapa vital en la qual poguessin tenir descendència (Sigüenza, 2011).

A més, l’elevada feminització d’aquests establiments facilita l’aparició de con-
ductes de violència a la feina, especialment de tipus sexual. Els departaments de 
pisos són un d’aquests exemples, ja que fan una tasca desvalorada i poc reconeguda, 
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pertanyent a una estructura organitzacional tradicionalment patriarcal que incre-
menta la vulnerabilitat de les treballadores a sofrir aquest tipus de situacions. El 
context d’intimitat en el qual solen exercir el seu treball, l’aïllament d’altres compan-
yes o dels seus superiors jeràrquics reforcen aquests comportaments (Ram, 2019).

L’arribada de la pandèmia i els seus efectes en les treballadores turístiques.

L’evolució global de la pandèmia, amb les seves diferents restriccions en els des-
plaçaments, els períodes de confinament o la poca confiança dels consumidors, van 
portar a una caiguda de més del setanta per cent de les arribades de turistes inter-
nacionals a escala mundial en els deu primers mesos del 2020, arribant a fer-se esti-
macions que el turisme mundial tancarà l’any amb xifres de fa tres dècades (OMT, 
2020). La limitació de moviments internacionals, les obertures parcials o la reducció 
de la temporada turística van fer que els mesos d’estiu a Espanya se saldessin amb 
importants pèrdues econòmiques i laborals. L’ocupació turística, molt afectada pels 
Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i la caiguda de l’afiliació, 
han fet que el sector experimenti fins al mes de setembre, una caiguda superior a la 
resta de l’economia (Exceltur, 2020).

Les males dades de negoci del sector i la gravetat sanitària de la pandèmia, on 
homes i dones compten amb dades similars de contagi al nostre país, no han de 
servir d’excusa per a no incidir en l’estudi dels efectes desagregats per gènere que 
té aquesta; especialment en un sector com el turístic amb una elevada feminitza-
ció de la força laboral. L’experiència d’altres crisis sanitàries prèvies com la del 
virus de l’Ébola o del Zika, han demostrat que la priorització de les accions 
mèdiques, obviant els problemes estructurals com la desigualtat de gènere, van 
aprofundir en una major vulnerabilitat de les dones (Castellanos-Torres, Tomás 
Mateos i Chilet-Rosell, 2020) en encobrir els seus problemes específics. Un exemple 
a tenir en compte seria l’ús més gran que fan les dones del transport públic, incre-
mentant això la seva exposició a la malaltia i creant majors barreres en la seva vida 
quotidiana en veure’s limitades per acudir a la feina o a una consulta mèdica per les 
menors freqüències de servei (European Institute for Gender Equality, 2020; Cas-
tellanos-Torres et al., 2020). També es necessita evitar que quedi ocult l’alt risc que 
tenen de sofrir violència de gènere o l’increment de la càrrega de treball no remune-
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rada dins de la llar fruit de les cures (Moreno, 2020), derivats tots dos d’una major 
permanència dins de la llar.

En molts llocs, la primera onada d’acomiadaments es va concentrar especial-
ment en el sector serveis, destacant la incidència en l’hostaleria, i el turisme en 
general, activitats on les dones compten amb una presència majoritària (Nacions 
Unides, 2020). Professions com les hostesses de vol, les treballadores de turopera-
dors, les cambreres de pis i les netejadores dels hotels, els quals en moltes ocasions 
en situacions es caracteritzen per la seva precarietat, han estat nínxols d’ocupació 
femenina molt afectats per aquesta pandèmia arribant a casos on no podien afrontar 
les despeses més bàsiques (European Institute for Gender Equality, 2020). Aquest 
fet resulta coincident amb el cas espanyol, on les diferents fases implementades pel 
govern per a lluitar contra la pandèmia han tingut un impacte molt fort en l’hosta-
leria, on les treballadores tenen una presència prominent, tenint per tant una major 
probabilitat de perdre el seu lloc de feina en comparació dels seus companys, fins i 
tot ocupant els mateixos llocs i amb un nivell similar de formació. Aquest impacte 
sectorial, es veu acompanyat d’una previsible reducció de jornades de moltes tre-
balladores, per a poder cuidar dels descendents que durant els períodes de quaran-
tena es trobessin en la llar, reforçant així els estereotips de gènere (Hupkau, 2020; 
Solanes Cardín, 2020).

Aquest repartiment desigual de les tasques domèstiques i de cures es va veure 
incrementat especialment en èpoques de confinament. Ja sigui pel temps de més 
que els nens i nenes passaven a casa fruit del tancament dels centres educatius, com 
per la saturació dels centres de salut que van fer que les famílies, especialment les 
dones, assumissin en major mesura la cura de persones amb malalties cròniques, 
posant també el risc la seva salut (Nacions Unides, 2020). A més, les característi-
ques del nostre Estat de Benestar familiarista, on els nuclis familiars suporten una 
elevada càrrega corresponent a l’ajuda material i a les cures, trasllada gran part del 
pes d’aquesta solidaritat majoritàriament a les dones, veient-se aquestes limitades 
pel que fa a les oportunitats en el mercat de treball (Sortit i Moreno, 2007). Això pot 
portar-les a veure’s sobrepassades per la càrrega excessiva de treball, especialment 
en aquells casos en els quals la xarxa familiar és reduïda; famílies monoparentals 
femenines o que tenen algun membre amb discapacitat (Castellanos-Torres et al., 
2020), veient-se aquest fet especialment agreujat per les jornades extenses i el treball 
en períodes de vacances, aspectes que suporta gran part de la força laboral turística.
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Els trets estructurals d’aquestes activitats, anteriorment esmentades, així com els 
efectes sobre les relacions laborals que ha tingut la crisi econòmica i les reformes 
del mercat laboral escomeses en els últims anys, han creat una situació desfavora-
ble, col·locant a aquestes treballadores en una posició molt vulnerable de cara a 
afrontar aquesta crisi sociosanitària. Un dels aspectes a destacar és que elles ja 
parteixen de guanys inferiors als dels seus companys de feina, la qual cosa les per-
met una capacitat d’estalvi menor, i, per tant, un major risc de caure en situacions de 
pobresa (Pestanya Moral, 2020; Nacions Unides, 2020).

A més de l’esmentat anteriorment, cal assenyalar l’increment en la càrrega 
de treball que ha experimentat la força laboral turística que ha mantingut el 
seu lloc de feina durant la pandèmia. Exemple d’això han sigut les cambreres de 
pis, de les que s’ha conegut la seva situació durant els últims anys, un departament 
gairebé completament feminitzat, amb llargues jornades i una intensificació de la 
càrrega de treball, increment de l’externalització dels serveis i l’impacte de tot això 
sobre el seu estat salut (Cañada, 2015). L’extensió de la COVID-19 ha suposat noves 
demandes d’higienització i neteja que han repercutit directament en la càrrega de 
treball suportada per aquestes treballadores, arribant a suposar un increment del 
vint per cent d’aquesta, fruit de l’aplicació de les mesures protocol·làries referents 
a aquest aspecte. Això ha posat en qüestió el compliment dels horaris, descansos o 
dies lliures que els corresponen, portant a un enduriment de les ja precàries condi-
cions laborals i afectant la seva salut present i futura (CCOO, 2020). Aquesta situa-
ció se suma a l’experimentada d’una banda per les treballadores del departament 
de caràcter eventual que van veure finalitzats els seus contractes abans de poder ser 
incloses en les mesures vinculades als Expedients de Regulació d’Ocupació Tem-
poral (Pagés, 2020). 

I després d’això què? Perspectives futures

Les previsions plantejades des de l’Organització Mundial del Turisme parlen que po-
den arribar a ser necessaris entre dos anys i mig i quatre anys només per a recuperar 
les xifres de l’any 2019 a escala mundial (2020), això pot suposar una gran pressió 
per a la força laboral empleada en les seves activitats. Al nostre país, organismes 
com Exceltur o Accenture, parlen d’una caiguda del PIB turístic d’entre el trenta i el 
quaranta per cent, la qual cosa pot portar especialment a la destrucció de l’ocupació 
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de baixa qualificació, el qual és ocupat majoritàriament per dones (Pestanya Moral, 
2020; EC Brands, 2020).

Des de l’inici de la crisi de la pandèmia, la població del nostre país tenia molta 
preocupació pels efectes en l’economia i davant la possible pèrdua del seu lloc de 
feina, especialment els de caràcter temporal, creient la majoria que els seus salaris 
acabarien per veure’s perjudicats per la pandèmia (El País, 2020). Aquesta por a la 
desocupació pot influir també entre aquells que han conservat el seu lloc de feina en 
les activitats turístiques, arribant a acceptar les pitjors condicions laborals i limitar, 
o eliminar, les seves reivindicacions, així com l’enduriment de la disciplina de tre-
ball i la pèrdua de la negociació col·lectiva. Tot això pot afectar la reducció dels sala-
ris, l’increment dels ritmes de treball i l’augment de la jornada laboral, afavorint un 
empitjorament de les condicions de salut (Fort, 2011; Cañada, 2021). Exemple d’això 
seria acceptar un increment de la càrrega laboral, com s’ha comprovat en el cas de 
les cambreres de pis. Es requereix, per tant, realitzar estudis de temps de treball 
donant lloc a un repartiment més equitatiu i eficient d’aquest. Per evitar l’augment 
dels riscos i un empitjorament de les malalties i malalties professionals (Confedera-
ció Sindical de CCOO, 2020), al mateix temps que es garanteix la seguretat de les 
treballadores en trobar-se més exposades al virus.

Per poder afrontar una recuperació eficaç s’ha d’assegurar que les mesures pre-
ses es guiïn per l’equitat i per la capacitat d’adaptació a futures crisis que puguin 
produir-se. Per això, resulta imprescindible que existeixi un equilibri de gènere dins 
dels òrgans de presa de decisions enfront de la crisi, la qual cosa afavoreixi no sols 
una representació més justa, sinó que permeti la defensa específica dels seus drets 
(Nacions Unides, 2020). Com s’ha comprovat, les polítiques de defensa i promoció 
de la igualtat de gènere s’han vist reduïdes, o abandonades en alguns casos, en mo-
ments de crisi econòmica. No s’ha de permetre que la igualtat cobri un paper impor-
tant exclusivament en temps de bonança, sinó que resulta bàsica per assolir la recu-
peració. D’aquí el fet que sigui perillós adoptar una posició neutra respecte al gènere 
a l’hora d’abordar aquest tipus de malalties, ja que pot suposar greus conseqüències 
i extenses en el temps, impedint la igualtat (Solanes Cardín, 2020).

Aquest fet resulta especialment significatiu en l’àmbit turístic espanyol on les do-
nes, malgrat conformar la major part de la força laboral, solen presentar una posició 
vulnerable concentrant-se en aquells llocs de feina més precaris. Per aconseguir un 
sector turístic més fort i igualitari des de la perspectiva de gènere resulta vital que 
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les seves treballadores es trobin en primera línia davant la resposta a la COVID-19, 
narrant les seves experiències sobre la posició estructural que tenen en ell, visibi-
litzant les situacions encobertes que hi ha en els establiments turístics, així com 
aportant solucions que no les obviïn. Que es tingui en compte la sobrecàrrega de tre-
ball que experimenten aquelles que continuen treballant, la vulnerabilitat d’aquelles 
que compten amb contractes temporals, a temps parcial o es troben externalitzades, 
l’augment de l’exigència en les tasques de cura que han suportat, fa necessari comp-
tar amb aquesta participació especialment si tenim en compte que les estimacions de 
recuperació per a les activitats del sector, com els serveis d’allotjament, es dilataran 
en el temps (Institut de la Dona, 2020).

Parant atenció al sector turístic en el seu conjunt, un altre aspecte que demana 
seguiment és el del teletreball, que afecta de manera global al mercat laboral i a 
certs llocs del sector en particular. La seva regulació resultava imprescindible de 
cara a afrontar futurs períodes de confinament, i en el cas espanyol va derivar en 
l’aprovació i entrada en vigor del Reial Decret-llei 28/2020, del 22 de setembre, 
de treball a distància. El seguiment del compliment d’aquesta norma per part de 
l’empresariat del sector i la valoració del seu correcte ajustament a les necessitats de 
la força laboral resulta clau en el cas de les treballadores, ja que no es pot permetre 
que el treball a distància acabi traduint-se en una disminució de drets, especialment 
en tot el referent a temps de treball, control que es realitza d’aquest, descansos o la 
limitació de la privacitat, la qual cosa se sumaria a les tasques addicionals que ja 
suporten derivades de la cura de menors i persones dependents (Weller, 2020).

Al costat d’això, i a nivell més general, es detecta una necessària revaloració del 
treball domèstic, que permeti un repartiment més just de les tasques que eviti que 
les dones continuïn veient les seves carreres professionals i, també les seves vides 
personals, perjudicades per uns estereotips que traspassen l’àmbit privat i el del tre-
ball, i que es troben en el centre mateix del nostre Estat de Benestar. Ja que les suc-
cessives retallades i eliminacions de les partides socials dedicades a cures, com són 
les dedicades a la dependència, s’han vist compensades per un augment del treball 
no remunerat per part de les dones (Ferguson, 2009), la qual cosa ha repercutit en el 
benestar i els drets d’aquestes dones, tant a curt com a llarg termini.

El futur del sector no passa exclusivament pel subministrament extensiu de va-
cunes eficaces contra el virus, per les accions que des del Govern es prenguin en el 
sector o la recuperació de la confiança per part dels consumidors (EC Brands, 2020), 
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sinó també per l’adopció de polítiques de transformació que s’implementin des de les 
mateixes activitats turístiques per a adaptar-se a la nova i a les futures situacions que 
puguin ocórrer i, també, a la necessitat de tenir en compte una perspectiva de gènere.  
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LA COVID-19 A CANCÚN: EPIDÈMIA I VULNERABILITAT EN UN DESTÍ 
TURÍSTIC D’ESCALA MUNDIAL
Cristina Oehmichen i Consepción Escalona27  

El turisme ha situat Mèxic entre els deu països més visitats del món. Per aquest mo-
tiu se l’ha identificat com un país amb turisme de classe mundial. L’estat de Quin-
tana Roo, on es troba Cancún, aporta la tercera part de les arribades de turistes 
internacionals que viatgen a Mèxic. Només cal veure les xifres per adonar-nos de 
la seva importància: de gener a novembre de 2019 per avió van arribar a Quintana 
Roo 22.8 milions de persones i en creuer 7.2 milions, deixant una derrama superior 
als 15 mil milions de dòlars. El 63.4% dels visitants van ser estrangers i el 36.6% 
nacionals. La major part dels turistes estrangers procedien dels Estats Units (47.8%) 
i Canadà (14.1%); un 25.0% va correspondre a persones d’altres països emissors, 
sobretot d’Europa i Àsia. El 2.8% van arribar de Colòmbia, i el 2.7% de l’Argentina 
i els altres d’altres bandes.

Era d’esperar que l’any 2020 tingués una afluència similar o superior a la dels 
anys anteriors, però va arribar la pandèmia. Amb això es va obrir una crisi la què la 
seva complexitat posa al descobert l’articulació del turisme amb una àmplia gamma 
d’activitats i processos interconnectats i globalment interdependents.

Els primers efectes de la pandèmia de la COVID-19 a Quintana Roo van ser 
mediàtics. Abans que es registrés el primer contagiat, es van encendre les alertes. El 
26 de febrer el creuer de MSC Meraviglia atracava a Cozumel, després que Jamaica 
i l’Illa Gran Caiman rebutgessin la seva petició de permetre que 4500 passatgers i 
1500 tripulants descendissin en els seus ports, a causa d’un cas sospitós de corona-
virus. La sol·licitud del creuer va ocasionar que un grup de trenta habitants protestés 

27 Cristina Oehmichen Bazán és investigadora titular de l’Institut d’Investigacions Antropològiques (IIA) de 
la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM) i Consepción Escalona Hernández és investigadora de la 
Universitat de Carib (Unicaribe). Agraïm al Projecte IN300920 “Migració, treball i etnicitat en enclavaments 
turístics a Mèxic i Amèrica Central” del Programa de Suport a Projectes de Recerca i Innovació Tecnològica 
de la Direcció General d’Afers del Personal Acadèmic de la UNAM i a la Universitat del Carib. Així mateix, li 
donem les gràcies a Jared Ernesto Poot Pech, estudiant de la carrera d’Hoteleria i Turisme de la Unicaribe, per 
haver col·laborat amb les autores en el disseny i aplicació del qüestionari per mitjans virtuals. Aquest article es va 
publicar a Alba Sud el 20/05/2020.

https://www.realestatemarket.com.mx/articulos/turismo/16043-mexico-iman-de-inversiones-turisticas
http://sedeturqroo.gob.mx/ARCHIVOS/COMO_VAMOS_ENERO_NOVIEMBRE_2019.pdf
http://sedeturqroo.gob.mx/ARCHIVOS/COMO_VAMOS_ENERO_NOVIEMBRE_2019.pdf
https://elpais.com/sociedad/2020/02/26/actualidad/1582755813_872936.html
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i tractés d’impedir el desembarcament, encara que després d’una inspecció sanitària 
es va comprovar que la persona malalta no tenia COVID-19.

En totes les destinacions turístiques de Quintana Roo s’esperava l’inici de la 
Setmana Santa. Al nord, a Cancún, Isla Mujeres i Puerto Morelos, a la Riviera Maya 
(que inclou Platja del Carmen i Tulum), en els dos ports de desembarcament de 
creuers (Cozumel i Mahahual) i a Bacalar, els hotelers, tour operadors, restauradors, 
guies turístics, xofers, taxistes i altres treballadors esperaven l’arribada de turistes, 
ja que Setmana Santa és una de les temporades amb més afluència de turistes. Però 
els turistes no van arribar.

Des dels primers dies de març es van començar a notar els efectes de la CO-
VID-19. L’aeroport de Cancún va disminuir dràsticament les seves operacions. S’es-
perava que per Setmana Santa arribessin entre 550 i 580 vols diaris, però des d’inicis 
de març ja s’havien reduït les arribades a només 200. Cap a l’abril el nombre de vols 
s’havien reduït ja en un 80%, amb la qual cosa van deixar d’arribar al voltant d’un 
milió de passatgers28. A l’aeroport de Cozumel també es va registrar una caiguda el 
mes de març, al deixar de mobilitzar més de 30.000 passatgers i a l’abril va haver de 
cessar les seves operacions.

Les cancel·lacions de vols van provocar un efecte dominó que va afectar a tota 
la cadena productiva, ja que van deixar d’arribar els turistes, el que va conduir al 
tancament d’hotels, restaurants, museus, parcs temàtics, centres comercials i visites 
a jaciments arqueològics, entre moltes altres activitats.

En aquest article explorem els primers efectes que ha tingut la pandèmia de la 
COVID-19 en una de les ciutats creades expressament per al desenvolupament tu-
rístic: Cancún. Per la realització d’aquest estudi vam entrevistar a treballadors del 
sector turístic, així com vam fer una revisió biblio-hemerogràfica i un qüestionari 
que va ser respost de manera electrònica durant la pandèmia entre el 26 de març i el 
30 d’abril de 2020.

Cancún: una destinació turística de classe mundial

Cancún és una ciutat creada expressament per al turisme, construïda en una re-
gió escassament habitada, conformada per un conjunt de petites illes. L’any 1974 

28 El seguiment mensual d’Aeropuertos del Sureste (Asur) mostrà que el trànsit total de passatgers a la terminal 
de Cancún durant el mes de març va ser 1.502.258 passatgers davant dels 2.445.227 de 2019, és a dir, una 
diferència a la baixa de 943.969 viatgers.

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Aeropuerto-de-Cancun-trasladara-todas-sus-operaciones-diarias-a-la-terminal-4-20200409-0066.html
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va iniciar la seva operació com una destinació turística “integralment planejada”, 
construïda i promoguda pel govern federal. Des de llavors, va tenir un creixement 
sostingut fins a esdevenir la destinació turística més important de Mèxic i Amèrica 
Llatina. Des de la seva creació, Cancún ha comptat amb una zona hotelera a on es 
troben hotels de luxe, botigues de marques de prestigi, restaurants, spas, museus i 
nou camps de golf amb vistes espectaculars. En un altre espai, relativament allunyat 
de la zona hotelera i fora de la mirada dels turistes, es troben els assentaments popu-
lars on habiten els treballadors i les seves famílies. A aquests conglomerats urbans 
se’ls coneix com a “regions” i “superilles” i en ells també es troben assentaments 
irregulars on es van acomodant els nous immigrants que van fent de Cancún el seu 
lloc habitual de residència.

Cancún és una ciutat de contrastos amb una polarització econòmica i social molt 
marcada. S’hi distingeix clarament la zona hotelera de les colònies que alberguen 
a la població local. Hi ha també un espai intermedi situat al centre de la ciutat on 
es troben àrees residencials, oficines governamentals, hospitals, notaries, centres 
comercials, botigues d’autoservei, de venda de cotxes, restaurants i altres negocis.

La zona hotelera s’estén al llarg de 21 quilòmetres de litoral, de tal manera que 
tots els hotels tenen vista al mar blau turquesa, la mateixa que li treuen als que no 
es troben allotjats en ells, ja que pràcticament han aconseguit acaparar l’accés a la 
majoria de platges. S’hi localitzen hotels, camps de golf, restaurants, comerços, bo-
tigues i serveis enfocats al turisme, així com alguns conjunts residencials de luxe, 
exclusius i tancats amb sistemes de seguretat. Apartada de la zona turística, a l’àrea 
continental, es troben els assentaments dels treballadors, aturats i immigrants. A 
través d’aquesta estructura urbana, des d’un inici els seus planificadors van trac-
tar d’evitar que el creixement desordenat envaís la zona turística. Quan els turistes 
van de l’aeroport a la zona hotelera, no necessiten passar per les colònies populars. 
Aquestes es troben allunyades de la seva mirada i sembla que s’arribi a un altre país.

Cancún ha tingut un èxit sorprenent. Ràpidament es va convertir en la primera 
destinació turística de Mèxic i Amèrica Llatina a causa de la bellesa de les seves 
platges, la riquesa cultural de les seves zones arqueològiques i els llocs d’interès his-
tòric, i la seva alta connectivitat amb vols directes a 187 aeroports del món.

L’èxit de Cancún va atreure noves inversions turístiques, que es van expandir cap 
al sud. Al llarg de la carretera de Cancún a Tulum es van anar instal·lant nous hotels 

https://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/article/view/145
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i ressorts en una llarga franja costanera, la qual rebria el nom de “Riviera Maya”, 
marca avui dia reconeguda internacionalment.

La “Riviera Maya” alberga nombrosos atractius naturals, com ara platges de so-
rra fina i un mar blau turquesa, que formen part del Sistema Arrecifal Mesoamerica-
no (SAM), un ecosistema d’aproximadament 1000 km de longitud localitzat al mar 
Carib, el segon escull de corall més gran de món. També compta amb cenotes i mars 
d’aigua cristal·lina en els quals es pot nedar rodejat de peixos multicolors, a més 
d’atractius culturals, com ara interessants zones arqueològiques29 i museus, entre 
els quals trobem el Museu Maya de Cancun, el Museu Subaquàtic d’Art (MUSA), 
així com els Planetaris Sayab a Platja del Carmen i Ka’Yoc’ a Cancún. A la Riviera 
Maya es localitza Platja del Carmen, una ciutat que antigament era un petit poble de 
pescadors. El seu carrer principal es diu “Cinquena Avinguda”, on hi ha botigues 
d’escala internacional i el conjunt Playacar, un condomini privat on hi ha hotels, 
cases i apartaments de luxe. La Platja del Carmen compta amb un embarcador on 
s’agafa el ferri que per anar cap a l’illa de Cozumel.

A la Riviera Maya també es troba el poble de Tulum, on un dels seus atractius 
turístics és la zona arqueològica del postclàssic tardà  enominada Tulum (que signi-
fica “cèrcol” o “tanca” en llengua Maya). Aquesta ciutat va ser un port important i 
un centre comercial i de pelegrinatge. Alguns dels seus edificis estan construïts en 
honor al Déu Descendent identificat amb la deïtat del blat. Així mateix, una altra de 
les seves estructures es creu que està erigida en honor al Déu de vent (Velázquez, 
2002). A Tulum, existeix també un Santuari Maya en honor a la Creu Parlant, el 
culte va iniciar durant el moviment social maia de segle XIX, conegut com “Guerra 
de Castas” (Sullivan, 2002). També a la Riviera Maya es localitzen alguns altres en-
clavaments turístics i immobiliaris, com el de Puerto Aventuras. Així mateix, hi ha 
els parcs temàtics Xcaret, Xel-Há i Xoximilco, que pertanyen a un grup empresarial 
mexicà conegut com a “Grup Xcaret” i el parc temàtic Vidanta, on es té contractat 
de manera permanent l’espectacle de l’empresa canadenca Cirque du Soleil.

L’èxit de Cancún i la Riviera Maya, però, no només es deu a les seves belleses na-
turals. La seva prosperitat cal atribuir-la també a les facilitats que l’Estat mexicà ha 
atorgat als inversors. Des de la dècada de 1970, el govern d’aquella època va acudir 
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) per finançar les obres d’infraestructu-

29 Quintana Roo compta amb 12 zones arqueològiques obertes a el públic, les quals van registrar el 2019 un total 
de 3.010.139 visitants.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-88972011000300005
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-88972011000300005
https://sic.cultura.gob.mx/lista.php?table=museo&estado_id=23&municipio_id=-1
http://sedeturqroo.gob.mx/ARCHIVOS/COMO_VAMOS_ENERO_NOVIEMBRE_2019.pdf
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ra i hoteleria. Així mateix, es van atorgar facilitats als inversors, entre ells magnats 
i polítics mexicans, a qui se’ls va autoritzar la construcció de grans hotels i ressorts 
sobre les dunes i manglars, fins i tot sobre terrenys amb vestigis arqueològics. Un al-
tre incentiu va ser l’abundant mà d’obra molt barata, polivalent i disciplinada provi-
nent de tota la República Mexicana, però principalment de la zona maia de Quintana 
Roo i de l’Estat de Yucatán.

Els treballadors polivalents i la seguretat social

És difícil fer una clara distinció entre els treballadors que compten amb ocupacions 
formals i els informals, ja que no importa quin sigui el cas, es tracta d’una mà d’obra 
molt barata, polivalent i precaritzada.

A Cancún i la Riviera Maya es troben les principals cadenes hoteleres, amb pre-
domini de les espanyoles i nord-americanes, entre elles Riu, Barceló, Oasis, Meliá, 
Iberostar, Palladium, Marriot, Hard Rock, Royal Holiday, Holiday Inn, Festa Ame-
ricana, Wyndham, Ritz i Club Méditerranée, entre d’altres. Encara que és possible 
que els hotels d’aquestes cadenes comptin amb una plantilla de treballadors estable, 
amb ocupacions formals, la majoria dels treballadors tenen contractes de treball 
temporal, la qual cosa els col·loca en una situació de vulnerabilitat davant la fluctua-
ció entre períodes d’ocupació i atur.

En els hotels es treballa amb horaris intensius sota un sistema que en l’argot local 
se’l coneix com a “horaris segmentats”. Els supervisors organitzen els torns dels tre-
balladors en funció del seu rendiment. Així, els que demostren una major producti-
vitat són assignats als “horari pic”, quan hi ha un major moviment de visitants i més 
oportunitats de rebre propines pels seus serveis. Els treballadors que mostren una 
menor productivitat són assignats als horaris en què hi ha menys afluència de gent. 
Reben poques propines i poden ser acomiadats fàcilment. Les jornades laborals  
idealment són de vuit hores, però a la pràctica es treballa de manera intensiva fins 
a 10 o 12 hores: “aquí tots sabem que en hoteleria mai treballaràs 8 [hores] sinó 10 
com a mínim. Els supervisors treballen 12 hores diàries”. Els dies de més afluència 
de turistes, els treballadors poden passar tota la jornada laboral sense parar, ni tan 
sols fer un descans per menjar: “Sí el dia és mogut simplement no menges”, comenta 
un treballador que va demanar guardar l’anonimat.

http://www.scielo.org.mx/pdf/eps/n31/1870-9036-eps-31-00006.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/eps/n31/1870-9036-eps-31-00006.pdf
https://www.reportur.com/mexico/2014/11/07/las-20-familias-espanolas-que-dominan-de-los-hoteles-del-caribe-mexicano/
https://www.reportur.com/mexico/2014/11/07/las-20-familias-espanolas-que-dominan-de-los-hoteles-del-caribe-mexicano/
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La majoria dels treballadors i treballadores, tant de Cancún com de la Riviera 
Maya, habiten en les colònies populars i “pueblos de apoyo” que es troben allunyats 
de les zones hoteleres. En molts casos, els hotels ofereixen un servei de transport 
gratuït als seus treballadors, d’aquesta manera eviten la creació d’assentaments irre-
gulars a la rodalia, a més d’aconseguir una reducció del pagament d’impostos, ja que 
l’ajuda al transport és considerada una acció social de benefici a la comunitat.

Tot i que els treballadors estan sindicalitzats, les seves organitzacions funcionen 
més aviat com borses de treball i solen operar com a estructures de control i discipli-
na de la força de treball. Crida l’atenció que a les xifres reportades sobre conflictes 
laborals, no hi hagi hagut cap vaga en els últims deu anys (INEGI 2015).

Els hotelers intenten eludir els compromisos laborals el personal i per a això 
compten amb el suport governamental. Per exemple, per evitar que un treballa-
dor acumuli antiguitat i adquireixi drets, li ofereixen un contracte de quatre mesos 
de treball i un de descans. A aquesta forma se l’anomena “sistema quatre per un”. 
D’aquesta manera, els hotelers aconsegueixen evadir responsabilitats diverses, com 
podria ser el pagament d’indemnització per malalties professionals, o el pagament 
d’una pensió per jubilació o cessió de contracte per edat avançada. Aquesta forma 
de contractació afecta de manera particular a les cambreres de pis, les quals amb el 
pas dels anys desenvolupen diverses malalties musculoesquelètiques, com ho ha de-
mostrat Cañada (2015). Si al pas dels anys algun treballador o treballadora volgués 
demanar una pensió per malaltia professional no pot, ja que no hi ha un supervisor 
a qui denunciar o a qui se’l pugui fer responsable de la malaltia. Els treballadors 
queden, doncs, en la més absoluta indefensió.

Una altra manera que tenen els hotelers per maximitzar els seus guanys i reduir 
el cost de la mà d’obra, és l’externalització de la quantitat més gran de processos de 
treball que els sigui possible, a través de l’outsourcing, on les responsabilitats cap al 
personal es traslladen a empreses fantasmes o que neixen i desapareixen de la nit al 
dia. Moltes de les tasques que necessiten els hotels són gestionades per aquest tipus 
d’empreses contractistes que s’encarreguen de múltiples tasques, entre elles, les de 
manteniment, neteja de roba, jardineria i vigilància.

La majoria guanya un salari reduït, que en diversos casos es complementa amb 
les propines que els deixen els turistes, o el cobrament d’una petita comissió. Amb 
les propines o comissions, els treballadors poden elevar els seus ingressos segons les 
activitats que realitzin, el treball que ocupin i el tipus de turista a qui atenguin. És 
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habitual que prefereixin als turistes nacionals i als nord-americans, ja que acostu-
men a deixar propines, no com amb els espanyols, que en general no els donen res. 
Això és així perquè el turista actua d’acord amb les experiències prèvies en el seu 
lloc d’origen i a Espanya els treballadors tenen un ingrés que no depèn de les propi-
nes que els donen els clients o turistes.

Fora dels hotels hi ha un ampli univers de treballadors, formals i informals, que 
exerceixen diferents activitats: xofers, taxistes, motoristes, empleats de botigues i 
magatzems, cambrers, galopinas, netejadors, guies turístics, venedors de tours, d’ar-
tesanies, de “tiempos compartidos” i de paquets turístics, a part de cantants, músics, 
ballarins, dansaires, treballadores de la llar i altres oficis. Uns reben salari, altres 
només comissió o propina.

Molts treballadors i treballadores informals no reben salari i, per contra, paguen 
per treballar. És el cas dels “maleteros” que auxilien als turistes a l’aeroport i els 
ajuden a carregar les maletes, conduir-los cap al taxi o els qui ajuden a les persones 
que viatgen en cadires de rodes... Ells no reben salari i, en canvi, han de pagar una 
quota a algun funcionari menor o intermediari perquè se’ls permeti treballar. De la 
mateixa manera que a tot Mèxic, els treballadors que treballen en els centres comer-
cials i ajuden a posar en bosses els productes, o a trobar espai per aparcar, així com 
els rentacotxes, paguen per treballar. En tots aquests casos, la propina és l’ingrés 
que obtenen per viure i no compten amb altres recursos. Els xofers de l’aeroport, per 
exemple, reben un salari de 150 pesos per dia (al voltant de 8 dòlars per una jornada 
de vuit hores), però el seu salari reduït es compensa amb les propines que donen els 
turistes. Per això, el primer que veu un turista quan puja a un taxi, és un rètol en el 
qual el xofer agraeix la propina que li vulguin voluntàriament deixar.

En el cas dels cambrers que treballen en els diferents restaurants, el sou també és 
molt baix i es complementa amb les propines dels clients. Ja és un costum establert 
que el cambrer doni el 8% al gerent o propietari del restaurant, i ell es quedi amb 
només el 2% de les propines. Encara que el client no deixi propina, el cambrer està 
obligat a lliurar el 8% del tiquet al seu superior, el qual hauria de pagar de la seva 
butxaca.

Tots aquests llocs de treball, tant del sector formal com de l’informal, signifiquen 
formes d’explotació laboral que porten als treballadors i treballadores al límit de la 
subsistència, el que es tradueix en manca d’estalvis i mala alimentació i configura un 
escenari d’alta vulnerabilitat amb l’arribada de la pandèmia de la COVID-19.
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Les condicions de vida de la força de treball contrasten amb el luxe de la zona 
turística de Cancún. Aquesta polarització limita la construcció de comunitat i sentit 
de pertinença, alhora que constitueix un brou de cultiu per als sentiments d’injustícia 
i explotació. Cancún és una societat desigual no només en termes econòmics i de 
serveis, sinó també en la manera en la qual es distribueixen les tragèdies. 

La pandèmia “que van portar els rics”

Tot va començar amb el retorn d’un grup d’empresaris que havia anat a esquiar a 
Vail, Colorado, van anar en un viatge privat, i quan van tornar a Mèxic s’havien 
contagiat de COVID-19. Almenys així s’interpretava en diferents parts de país. A 
Cancún, al març hi havia treballadors que asseguraven que no podrien veure’s afec-
tats pel nou coronavirus, perquè pensaven que la malaltia només afectava els “rics” 
que viatjaven a Europa i els Estats Units. A l’inici es pensava que era una malaltia 
“de rics” i que a ells no els anava a arribar. Aquesta interpretació té a veure amb els 
imaginaris que es van anar construint durant la pandèmia pels mitjans massius de 
comunicació. Com en altres indrets, l’epidèmia va viatjar de les zones turístiques 
als llocs de residència dels treballadors; de les cases de les persones amb capacitat 
econòmica per viatjar, a les llars dels que els atenen.

La pandèmia de COVID-19 arribava a Mèxic a través de vols internacionals. 
Arribava a un país on més del 50% de la població viu en la pobresa i en el qual 
prevalen malalties relacionades amb la mala alimentació. L’obesitat és una d’elles 
i es considera una malaltia crònica que accentua i agreuja patologies greus com la 
diabetis, la hipertensió i malalties cardiovasculars. D’acord amb la Secretaria de 
Salut, a Mèxic, set de cada deu adults, quatre de cada deu adolescents i un de cada 
tres nens presenten sobrepès o obesitat, de manera que es considera un greu pro-
blema de salut pública.

Així mateix, s’estima que el  90% dels casos de diabetis mellitus tipus 2 són atri-
buïbles a l’excés de pes i l’obesitat. A Mèxic tres de cada 20 defuncions es deuen a 
la diabetis. Es calcula que de l’any 2000 al 2016 van acumular més 1.200M decessos 
per diabetis. Això explica per què, al mes d’abril, el 44.33% de les persones mor-
tes hagi correspost a persones que patien hipertensió; el 39.69% patien diabetis i el 
37.63% també tenien obesitat.

http://www.scielo.org.mx/pdf/eps/n35/1870-9036-eps-35-38.pdf
https://elpais.com/sociedad/2020-04-15/el-viaje-a-esquiar-que-contagio-a-miembros-de-la-elite-mexicana.html
https://www.gob.mx/salud/articulos/sobrepeso-y-obesidad-factores-de-riesgos-para-desarrollar-diabetes?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/articulos/sobrepeso-y-obesidad-factores-de-riesgos-para-desarrollar-diabetes?idiom=es
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Així, el 27 de febrer de 2020 es va detectar el primer cas de COVID-19 a Ciutat 
de Mèxic i, amb els antecedents indicats, el 23 de març el Govern Federal va iniciar 
el seu programa de “sana distància”. A tot el país es van suspendre activitats, inclòs 
el tancament d’escoles i universitats. A Quintana Roo 475 mil alumnes de tots els 
nivells educatius van suspendre classes aquesta mateixa data. Un dia abans, la Se-
cretaria de Turisme de l’Estat va emetre un comunicat a les xarxes socials, en què 
s’assenyalava que es tenia un 36% d’ocupació hotelera, on s’allotjaven una mica més 
de 80,000 persones. Pel que fa a l’ocupació, el governador de l’Estat va ressaltar 
que en el programa “Juntos saldremos adelante” promogut pel seu govern, buscava 
arribar a un acord amb el sector productiu (així li diuen als empresaris) per protegir 
l’ocupació, i als treballadors durant la contingència. Va demanar a la població reti-
rar-se a les seves cases amb la certesa que tindria una ocupació i un ingrés per passar 
aquesta temporada.

La COVID-19 a Cancún

Com vam dir, tots (hotelers, treballadors, taxistes) esperaven l’arribada de les va-
cances de Setmana Santa per obtenir ingressos, però en lloc de turistes va arribar la 
pandèmia. Els vols procedents d’Europa, Estats Units i el Canadà, principals mercats 
emissors de turistes, s’havien reduït al màxim. El 30 de març l’ocupació hotelera va 
baixar al 7%. Segons l’Associació d’Hotels de Cancún, aquesta destinació va tancar 
febrer amb un 86,1% d’habitacions ocupades, però amb l’expansió de la COVID-19, 
l’arribada de turistes es va ensorrar fins al 7,1% a Cancún, i s’advertia que la situació 
era pitjor a la Riviera Maya.

A finals de març, els hotels seguien operant, però ja hi havia malalts. L’estat de 
Quintana Roo, del qual forma part Cancún, registrava el 29 de març un total de 42 
casos positius de coronavirus, un cas a Tulum i un a Cozumel.

S’advertia que el sector més colpejat a Quintana Roo estava sent el de viatges i 
el del turisme, del qual depèn més del 85% de l’economia de l’estat. L’afectació es va 
sentir immediatament pel fet que Cancún i la Riviera Maya depenen en gran manera 
del turisme internacional, sent els Estats Units, Canadà i diversos punts d’Europa els 
principals emissors de turistes. Juntament amb la suspensió de vols, visites guiades 
i visites a zones arqueològiques i el tancament d’hotels i discoteques.
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L’arribada de la pandèmia va significar una caiguda dràstica de l’ocupació. Els 
grans complexos hotelers van decidir tancar mentre durés la contingència. Grans 
cadenes com Excellence, Grup Riu, Hard Rock International i Grup Xcaret, entre 
d’altres, van optar pel tancament temporal per minimitzar pèrdues. De tots ells, 
només el Grup Xcaret va fer públic el seu compromís de tancar els establiments però 
mantenir el salari dels seus 13.000 treballadors i treballadores. Això no va passar 
amb els altres.

Es calcula que tan sols en el sector hoteler de Quintana Roo, més de 200,000 
llocs de treball directes i més de 400,000 indirectes van ser afectats pel tancament 
d’activitats. Per això, el governador va cridar a empresaris i centrals sindicals a sig-
nar “un pacte”, al qual es van sumar 600 empreses, en què es comprometien a no 
acomiadar els seus treballadors enmig de la crisi sanitària. Es va cridar a la solida-
ritat dels empresaris, perquè “Quintana Roo els ha donat molt a aquests empresaris; 
els ha donat guanys i retorns d’inversió”. Es calcula que només el 2019, l’estat de 
Quintana Roo va aportar més de 15.000 milions de dòlars, del total de 24.563.000 
que ingressen al país per concepte de turisme.

Discoteques, visites guiades o visites a zones arqueològiques van cancel·lar-se. 
Davant la caiguda de visitants, grans complexos hotelers van decidir tancar mentre 
durés la contingència. Grans cadenes com Excellence, Grup RIU, Hard Rock Inter-
nacional o Grup Xcaret van optar pel tancament temporal per minimitzar pèrdues. I 
la crisi anticipa una onada d’acomiadaments de treballadors. No obstant això, altres 
van continuar operant, sobretot amb visitants procedents dels Estats Units, els vols 
van disminuir, però no es van suspendre. Arribaven a hotels que garantien una es-
crupolosa cura per garantir la salut dels seus hostes. Un d’ells va ser l’hotel que el 
grup Vidanta té a la Riviera Maya, on compten amb un pla integral de prevenció.

Com sobreviure enmig de la pandèmia?

Dençà que va començar la pandèmia, el municipi de Benito Juárez, que és on es 
localitza la ciutat de Cancún, va estar entre els primers indrets del territori amb el 
nombre més elevat de malalts i defuncions per COVID-19, només per sota de la Ciu-
tat de Mèxic i de les ciutats de Tijuana i Mexicali, frontereres amb els Estats Units 
les qulals reben un elevat nombre de migrants.

https://extraordinarystandards.vidanta.com/
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Cap al 10 de maig, data de tancament d’aquesta investigació, al municipi de Be-
nito Juárez s’havien reportat 813 casos de persones confirmades amb COVID-19, 
109 sospitoses i 143 defuncions a Benito Juárez30. La seva situació contrasta amb la 
que es va presentar en els altres municipis de Quintana Roo, com es pot apreciar a 
la taula 1.

Taula 1.
Malalts de COVID-19 confirmats, sospitosos i defuncions (a 10/05/2020)

Municipi Població total* COVID-19 confirmats COVID-19 sospitosos COVID-19 defuncions

Benito Juárez 743.626 813 109 143

Solidaridad 209.634 179 43 25

Isla Mujeres 19.495 10 0 0

Tulum 32.714 12 0 2

Felipe Carrillo Puerto 81.742 4 0 1

Othon P. Blanco 224.080 11 3 3

José María Morelos 37.502 3 0 1

Lázaro Cárdenas 27.243 5 0 1

Cozumel 86.415 22 1 7

Bacalar 39.111 --- - - - - - -

Puerto Morelos --- - - - - - - - - -

(*) Població total estimada, INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
Font: elaboració pròpia en base al Reporte COVID-19, Gobierno de México, consultat l’11 de maig de 2019.

Així mateix, crida l’atenció que el municipi de Benito Juárez hagi tingut gairebé el 
mateix nombre de persones infectades pel virus que tot l’estat veí de Yucatán. Pel 
que fa a defuncions, Benito Juárez té 3,1 vegades més defuncions que tot l’estat veí 
de Yucatán, estat que té tres vegades més població que Benito Juárez, com es pot 
apreciar a la taula 2.

En conseqüència, no podem evitar preguntar-nos per la importància que té el 
turisme respecte a una major vulnerabilitat de la població enfront de la pandèmia, 
considerant que Benito Juárez té una mobilitat molt alta i connexió global, contras-

30 Les xifres canvien cada dia. Els diferents països utilitzen diferents metodologies per mesurar el nombre de 
malalts i defuncions per COVID-19, de manera que per ara no és possible establir comparacions.

https://coronavirus.gob.mx/datos/
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tant amb  l’estat de Yucatán, que no és fins avui un estat eminentment turístic, com 
sí que ho és en canvi l’estat de Quintana Roo, i més particularment, el municipi 
de Benito Juárez. Aquestes xifres podrien explicar-se pel fet que Benito Juárez és 
una ciutat turística, de manera que compta amb una major mobilitat, tant de turis-
tes com de treballadors migrants, i una major connexió de vols tant nacionals com 
internacionals.

Taula 2.
Contagiats per COVID-19 confirmats, sospitosos i defuncions. Comparatiu 
entre el municipi de Benito Juárez de Quintana Roo i l’Estat de Yucatán.

Lloc Població total* COVID-19 confirmats COVID-19 sospitosos COVID-19 defuncions

República 
Mexicana

119.938.473 35.022 19.979 3.465

Yucatán 2.097.175 829 110 47

Benito Juárez 743.626 813 109 143

Mérida 892.363 513 84 24

(*) La població total correspon a la població total estimada per l’INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
Font: elaboració pròpia en base al Reporte COVID-19, Gobierno de México, consultat l’11 de maig de 2019.

El 30 d’abril, Quintana Roo havia arribat al seu pic màxim de malalts confirmats 
(el seu acmé) pel que, a partir d’aleshores, es va començar a anunciar la possible 
tornada a les activitats productives cap a l’1 de juny. Es va calcular que el nombre 
de malalts s’estabilitzaria, per posteriorment començar a baixar, qüestió que podria 
succeir sempre que es mantinguessin les mesures estrictes de la Jornada Nacional 
de Sana Distància.

Entre hotelers, restauradors i altres empresaris es va plantejar un retorn gradual 
a les activitats econòmiques a partir de l’1 de juny. Fins i tot es va plantejar vendre 
la idea promocionar-se com hotels lliures de COVID-19. El “COVID-free” va ser 
proposat per l’Associació d’Hotels de Cancún, Puerto Morelos i Isla Mujeres, per 
comptar amb un distintiu que fos expedit per la Secretaria Estatal de Turisme i de 
Salut. És clar que no és senzill perquè depèn en bona part del restabliment dels 
mercats emissors: els Estats Units i el Canadà, que en conjunt representen el 43% 

https://coronavirus.gob.mx/datos/
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del mercat que rep el Carib mexicà, per aquesta raó la seva aposta és a incentivar el 
mercat nacional.

Davant la crisi, el Govern Federal va fer una crida als empresaris per actuar de 
manera solidària, el que significa suspendre les activitats que no fossin indispensa-
bles, i atorgar el permís als seus treballadors per romandre a les seves llars gaudint 
d’un salari. Per descomptat, en un país on més del 50% dels treballadors treballen 
en feines informals i en petites unitats familiars, no es podria obligar a tots a seguir 
les mateixes mesures.

A Quintana Roo, des de mitjans de març, quan iniciava la pandèmia, Mario 
Machuca, president de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), que agrupa gairebé tots els treballadors del sector hoteler, estimava que 
almenys un 40% dels treballadors d’aquest estat perdrien la feina, el que significaria 
l’acomiadament de prop de 80 mil empleats. Entre els primers afectats van estar els 
treballadors de la construcció, els qui davant la suspensió d’activitats es van quedar 
sense feina i sense ingressos. El govern de l’Estat va llogar autobusos que van por-
tar a aquests treballadors a les seves petites comunitats rurals d’origen, situades en 
els estats de Yucatán, Veracruz i Tabasco. És possible que l’augment de contagis en 
aquests estats els hagin causat aquestes migracions internes de retorn.

A Cancún alguns empresaris van decidir sostenir el salari dels seus treballadors 
durant el confinament. És el cas del Grup Xcaret, que va decidir pagar el salari als 
seus 13 mil treballadors des del 3 de març a l’1 de juny, data en què havien planejat 
retornar a les seves activitats. Però aquest cas no és el de tots. Un altre grup mexicà 
d’hotelers i d’atraccions turístiques important és Vidanta, el qual té un hotel i con-
tracta al Cirque du Soleil a la Riviera Maya. Aquest grup va ser denunciat per la 
Secretaria de Treball federal per haver acomiadat als seus 20 mil treballadors, però 
immediatament ho va desmentir. En altres casos, es va decidir pagar només la mei-
tat del salari i en altres, no pagar-los res. D’altres, van sol·licitar als treballadors fer 
quarantena i donar suport a l’empresa “de manera solidària”, és a dir, sense salari. 
Tot això, a canvi de la promesa de ser contractats de nou una vegada que passés 
l’emergència sanitària. No obstant això i d’acord amb dades del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) del 13 de març al 6 d’abril, Quintana Roo va reportar una 
pèrdua de 63.847 llocs de treball.

A causa de la insuficiència d’informació i per tal de conèixer les estratègies se-
guides per treballadors, hotelers, restauradors i d’altres serveis, del 26 de març al 30 

file:////Users/ernestcanada/01 GENER 2021/ALBA SUD/Editorial/07 %23TourismPostCOVID/Vora el 30 d'abril, Quintana Roo havia arribat al seu pic m‡xim de malalts confirmats (el seu acmÈ) pel que, a partir d
file:////Users/ernestcanada/01 GENER 2021/ALBA SUD/Editorial/07 %23TourismPostCOVID/Vora el 30 d'abril, Quintana Roo havia arribat al seu pic m‡xim de malalts confirmats (el seu acmÈ) pel que, a partir d
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d’abril, es va realitzar un qüestionari per tal de ser respost via electrònica amb l’ob-
jectiu d’identificar les principals estratègies dels treballadors que radiquen a Cancún 
per fer front a la pandèmia. El qüestionari va constar de 22 preguntes i es va distri-
buir a través de correu electrònic i pel xat de Facebook i WhatsApp. El qüestionari 
va ser respost per 72 treballadors, dels quals 44 (61.1%) són homes i 28 (38.9%) 
dones. 

A la pregunta de quina manera se li retribueix o retribuïa a vostè per la seva fei-
na? 36 treballadors (el 51%) van respondre que salari, 17 (el 23%) van dir percebre 
salari i propines, 14 (el 19%) salari i comissió, 4 (0.5%) només comissió i un (0.1%) 
només propines (Vegeu gràfica 1)

Gràfica 1.
De quina manera se li retribueix o se  li retribuirà a vostè pel seu treball?

Només comissió

5,6 %

Salari i comissió

19,4 %

Només propines

1,4 %

Salari i propines

23,6 %

Només salari

50,0 %

Font: elaboració pròpia. 

El 72.2% dels que van respondre, van dir que en el seu lloc de feina els van donar 
permís per faltar al seu treball per la contingència i un 27.8% va ser obligat a conti-
nuar treballant tot i haver-se declarat l’emergència.

A la pregunta sobre si els sostenen el salari durant l’emergència sanitària, el 
59.7% va respondre de forma afirmativa, però només el 13.9% rebia el seu salari 
complet. L’altre 40.3% va dir que els seus caps no li sostenien el salari. A més, el 
76.4% va manifestar no tenir una gran font d’ingressos (vegeu gràfica 2).
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Gràfica 2.
Li mantenen a vostè el salari malgrat la situació de contingència?

Sí, salari

13,9 %

No

40,3 %

Sí, salari reduït

45,8 %

Font: elaboració pròpia.

Més endavant se’ls va preguntar si comptaven amb estalvis per sobreviure a la pan-
dèmia: el 68.1% va dir que sí, davant del 31.9% que va respondre de forma negativa. 
Dels qui comptaven amb estalvis, només nou van dir tenir estalvis per viure 4 me-
sos; la resta podia sobreviure menys de dos mesos. Aquí destaca que 12 treballadors 
tenien estalvis només per a una setmana, i 14 per a dues setmanes (vegeu gràfica 3).

Gràfica 3.
Sense tenir ingressos, quan temps li poden durar els seus estalvis?

4 mesos

12,5 %

2 mesos

25,0 %

1 setmanes

16,7 %

2 setmana

19,4 %

1 mes

19,4 %

Font: elaboració pròpia.
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Donades les condicions de precarietat, es podria esperar que els treballadors comp-
tessin amb alternatives per sobreviure a la pandèmia. Per aquest motiu se’ls va pre-
guntar que, en cas de necessitar diners de forma urgent, a qui acudirien: el 31.3% 
va respondre que aniria als seus familiars; 27.0% als seus amics i 20.9% al banc. 
La resta de respostes indiquen que anirien al seu cap (7%); al govern (7.%), als seus 
veïns (5.2%) i a un prestador (1.7%).

Els resultats anteriors mostren les condicions de vulnerabilitat en què viuen les 
persones que treballen en aquesta ciutat turística, davant d’una eventualitat tan dràs-
tica com una pandèmia. Aquesta no és la primera vegada que a Cancún travessen 
per una situació així. El 2009, amb l’emergència de virus AH1N1, milers de treba-
lladors van ser acomiadats dels seus llocs de feina, els hotels de Cancún van quedar 
buits i el turisme internacional va deixar d’arribar.

Conclusions

La invasió humana de nínxols ocupats per altres espècies animals va confirmar 
les prediccions que havien fet els epidemiòlegs sobre una futura crisi de caràcter 
planetari. Aquesta no és la primera emergència sanitària de segle XXI, però sí la 
primera en què dos mil milions de persones a tot el món es troben confinades a casa 
de manera simultània. Actualment, la societat mundial enfronta el desafiament de 
la COVID-19, virus que no només constitueix un problema sanitari, sinó que també 
trastoca la vida quotidiana, la manera de relacionar-se, de produir, de comunicar-se 
i de governar, entre moltes altres coses. El turisme no pot ser l’excepció.

L’emergència sanitària ve a qüestionar el tipus de desenvolupament turístic que 
promou el seu creixement a costa de la destrucció dels recursos naturals i la pobresa 
de la població dels països i regions receptores.

Cancún és una ciutat creada expressament per al turisme i, en ser aquesta la 
seva principal i gairebé única activitat econòmica, va quedar indefens davant la 
pandèmia, com en el passat va ocórrer amb el virus AH1N1 que el 2009 també va 
deixar sense feina a milers de treballadors. Però encara abans, Cancún ha hagut de 
pagar els efectes del canvi climàtic. L’arribada de l’huracà Vilma el 22 d’octubre de 
l’any 2005 va ocasionar danys materials milionaris; va propiciar la pèrdua de llocs 
de treball i un fort impacte ambiental, ja que les platges es van quedar sense sorra 
i el manglar va patir els cops de vent. Quatre mesos després de l’huracà, va iniciar 
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el projecte de recuperació de platges (Martí, 2006). Cancún es va renovar, es van 
reconstruir hotels, carrers, avingudes, però encara anys després les “regions” i “su-
perilles” segueixen esperant el suport per reconstruir habitatges i carrers que van 
ser devastats.

Tot i que aquesta ciutat turística ha generat enormes riqueses, els guanys no 
es veuen reflectits en una millora en la qualitat de vida de la seva població, ni una 
millora substancial de les condicions laborals i ingressos dels seus treballadors. En 
aquesta emergència la meitat de les persones enquestades va manifestar no rebre cap 
salari durant la quarantena. Es deia que la gent havia anat a fer un “descans solidari”, 
és a dir, se solidaritzaven amb les grans cadenes multinacionals de turisme. Entre 
els que van obtenir salari, no tots el van rebre complet. Una part important de tre-
balladors, no va rebre res: els “propineros”, els “comisionistas” i tots els que paguen 
per treballar, no van tenir ingressos per passar el confinament. El mateix podem dir 
dels centenars de treballadores de la llar que van ser acomiadades o enviades a “des-
cansar” sense salari, ja que tot va quedar a la bona voluntat dels seus caps davant la 
incapacitat de l’Estat de fer valer la llei per protegir-les.

L’anterior reflexió ens porta a incidir sobre el nombre de contagiats i de de-
funcions pel coronavirus. Cancún és una ciutat de classe mundial generadora de 
copiosos ingressos, de manera que era d’esperar una millor condició sanitària i hos-
pitalària per enfrontar la pandèmia, però no va ser així. Crida l’atenció que, tenint 
gairebé la mateixa població, Cancún hagi tingut 143 defuncions i Mèrida, capital 
de l’Estat veí de Yucatán, hagi registrat només 24 morts pel coronavirus, segons les 
dades registrades en el tall de l’11 de maig de 2020. Això és: Cancún va tenir gairebé 
sis vegades més defuncions que Mèrida, si és que les xifres oficials són correctes. 
Per què aquesta diferència? Aquestes preguntes queden obertes per respondre a la 
llum d’una última pregunta: quin tipus de model turístic es necessita per reduir la 
vulnerabilitat de la població de les ciutats turístiques davant les futures pandèmies?

Avui més que mai es requereix repensar el tipus de turisme a desenvolupar a curt 
termini, considerant que tres esdeveniments (un huracà i dues epidèmies) es van 
presentar en un lapse de temps menor a dues dècades. Això ens adverteix que molt 
aviat pot arribar un altre esdeveniment d’aquest tipus, considerant també que el can-
vi climàtic està en marxa i continuarà aguditzant si no canviem les nostres formes 
de producció i de consum. Així mateix, s’hauran d’invertir recursos per d’arribar a 
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un turisme sostenible i amb sentit social, respectuós amb la biodiversitat: un turisme 
amb responsabilitat social.

El fet que una petita ciutat com Cancún tingui tres vegades més defuncions per 
COVID-19 que tot l’estat de Yucatán, ens porta a reflexionar sobre la vulnerabilitat 
dels treballadors en turisme i en la necessitat d’impulsar un turisme socialment res-
ponsable. El de Cancún, no ho és.

Els virus són una amenaça invisible, però no els seus efectes: les malalties i les 
defuncions ja han causat estralls, generant por, desconfiança i un afany de prote-
gir-se. Un virus representa una amenaça que no es veu. La seva propagació crea 
ambients propicis perquè altres “epidèmies” subjacents germinin, entre elles el clas-
sisme, el racisme, la xenofòbia, el masclisme i altres fòbies, on els prejudicis, l’estig-
matització i/o la segregació de “l’altre”, les quals poden tenir una ràpida propagació 
i afectar seriosament a les societats estigmatitzades. Així va succeir a Cancún durant 
la pandèmia del 2009. Ara, just onze anys després, l’experiència es repeteix, però 
augmentada i magnificada, per l’extensió i agressivitat d’un virus altament conta-
giós, pel qual fins avui no es compta amb medicina ni amb vacuna. Si no es fa un 
balanç sobre les iniciatives turístiques que acaben per destruir els recursos naturals, 
la vulnerabilitat dels turistes i de les societats receptores serà un cas recurrent en els 
anys vinents. La pandèmia de la COVID-19, ha posat sobre la taula una discussió 
respecte del tipus de desenvolupament a seguir. No podem doncs, tornar a la norma-
litat que ha provocat el desastre.

Referències: 
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LA LLUITA GLOBAL DELS GUIES TURÍSTICS PER L’AJUT D’EMERGÈNCIA
Bianca Paes G. dos Santos31 

Mentre que els governs i les grans empreses es preocupen per tractar de suggerir 
perspectives i tendències en el món posterior a la crisi, interessats en la recuperació 
dels mercats, una part de la classe treballadora a escala global es preocupa pel pre-
sent, per la supervivència davant la pandèmia.

En aquest escenari, els debats sobre l’ingrés mínim (o ingrés bàsic) emergeixen 
a la superfície en tot el món i, encara que la proposta hauria de ser un programa 
universal i permanent, es tracta d’una necessitat emergent i de subsistència per als 
períodes de crisi. El Programa Mundial d’Aliments de l’ONU (PMA) estima que uns 
altres 130 milions de persones es veuen abocades a l’escassetat d’aliments a causa de 
la pandèmia i, segons Miguel Barreto, director regional de la institució per Amèri-
ca Llatina i el Carib, hi ha “la necessitat d’ampliar els programes de transferèn-
cia d’efectiu, especialment a les regions amb altes taxes de treballadors informals”. 
A més, afegeix que la crisi s’agreujarà en aquests països, ja que, amb la paràlisi 
d’aquests treballadors, no hi haurà ingressos per mantenir la seva alimentació. Això 
donarà lloc a una crisi alimentària com a resultat de la crisi del coronavirus.

Al Brasil, la taxa de treballadors informals era de 40,6% fins a febrer i, durant la 
pandèmia, 12,8 milions de persones ja estaven aturades. A més, un estudi de la Red 
de Investigación Solidaria indica que la desocupació és més gran que l’anunciada 
per les xifres oficials que desconeixen la desocupació oculta causada pel distan-
ciament social. En aquest sentit, l’augment de la desocupació al país va aconseguir 
taxes del 25,3% el maig.

En un intent per minimitzar els impactes de la pandèmia per als treballadors in-
formals, els microempresaris individuals (MEI), els treballadors autònoms i els atu-
rats, es va crear l’ajuda d’emergència de govern federal. No obstant això, la con-
cessió de l’ajut té una sèrie d’exclusions, com el límit màxim d’ingressos imposables 
en 2018, el límit d’ingressos familiars fins a 3 salaris mínims, etc., a més dels errors 
d’anàlisi de sistema, que es configura com una política pal·liativa i insuficient per 

31 Bianca Paes G. dos Santos és estudiant de Màster en Turisme de la Universitat de Sao Paulo (USP), Brasil, 
i col·laboradora de Labor movens, grup d’estudis i investigació en condicions de treball en el turisme a la 
Universitat Federal de Tocantins, Brasil. Aquest article va ser publicat a Alba Sud el 12/08/2020.

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/05/sem-acao-populacoes-morrerao-de-fome-nao-so-de-coronavirus-diz-diretor-de-programa-da-onu.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/05/sem-acao-populacoes-morrerao-de-fome-nao-so-de-coronavirus-diz-diretor-de-programa-da-onu.shtml
applewebdata://D03D03B2-5CBC-4388-89C9-2B571C0787EB/jornal.usp.br/?p=335151
applewebdata://D03D03B2-5CBC-4388-89C9-2B571C0787EB/jornal.usp.br/?p=335151
applewebdata://D03D03B2-5CBC-4388-89C9-2B571C0787EB/jornal.usp.br/?p=335151
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satisfer les necessitats de la societat. El valor d’aquest ajut (R$ 600,00, uns 94 euros) 
és escàs per al suport de moltes famílies, ja que està per sota del salari mensual mitjà 
de la majoria dels treballadors assistits. Així que, segons Ana Carolina Rodrigues, 
professora de la Facultat de Ciències Econòmiques, Empresarials i Comptables de 
la Universitat de Sao Paulo (FEA / USP), “el que passa és que aquestes persones 
necessiten triar entre quedar-se a casa i protegir-se o anar a treballar per sobreviure”.

En el conjunt d’activitats econòmiques, el turisme destaca per una elevada taxa 
d’informalitat: 52% (IPEA, 2017). A més, el treball en el turisme es caracteritza per 
altres manifestacions de precarietat, com: llargues jornades, baixos salaris, horaris 
flexibles i accions antisindicals. I, entre els treballadors del turisme, els guies tu-
rístics són un dels col·lectiu que es troben en una posició més fràgil, principalment 
perquè només el 5% dels professionals tenen vincles laborals (RAIS, 2018). Per tant, 
els altres guies són autònoms o tenen la inscripció com MEI i, en ambdós casos, la 
remuneració és per treball realitzat, és a dir, només cobren si presten efectivament 
un servei i, amb la paràlisi del turisme en el període de la pandèmia, no tenen cap 
font d’ingressos.

Tot i això, molts d’ells no van poder accedir a l’assistència de govern federal. 
La Comissió de Guies de l’Estat de São Paulo va realitzar una enquesta a l’abril 
per sustentar millor la justificació del seu projecte de llei i, en ella, van identificar 
que només el 40% dels guies de turisme d’aquest Estat rebien l’ajuda. L’Associació 
de Guies Turístics São-Roquense va reproduir l’enquesta i va identificar que, entre 
els seus membres, només el 35% rebia la referida ajuda.

Davant l’evident necessitat d’assistència i de la insuficiència de l’ajuda prestada, 
aquesta part de la classe treballadora del turisme va començar a organitzar-se per 
garantir el seu dret, i no només al Brasil.

Una demanda global

És comú que els principals mitjans de comunicació propaguin el discurs de la “rein-
venció” i l’”emprenedoria” en temps de crisi, enfortint les narratives neoliberals. 
Molts treballadors emigren de l’activitat en aquests períodes, no per elecció, sinó per 
falta d’opció i d’assistència, com a única alternativa per al sosteniment i la supervi-
vència de les seves famílies.

https://jornal.usp.br/atualidades/auxilio-emergencial-de-r-600-nao-sera-suficiente-para-sustento-das-familias/
https://jornal.usp.br/atualidades/auxilio-emergencial-de-r-600-nao-sera-suficiente-para-sustento-das-familias/
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Thao Nguyen explica en VNExpress International que els guies turístics al 
Vietnam han perdut la feina des que el país va bloquejar l’entrada d’estrangers al 
març. Ara, aquests treballadors, per falta d’assistència de govern, lluiten amb l’im-
peratiu de fer una altra cosa i estan trobant feines temporals en diferents àrees.

Segons Shakeel Chauhan, vicepresident de la Federació de Guies Turístics de 
l’Índia, 3.500 guies del país ja han perdut la seva font d’ingressos a causa de la crisi 
de la pandèmia i exigeixen un paquet d’ajuda al govern local, i ho justifica amb l’ar-
gument que altres països, com els Estats Units, el Regne Unit, Indonèsia, Singapur 
i Tailàndia, ja hagin garantit l’ajuda d’emergència a aquests treballadors. Shamsu-
ddin Khan, president de l’Associació de Guies Turístics (ATGA), considera que la 
inestabilitat en el sector es mantindrà durant aproximadament un any, i afirma que, 
per a exercir la professió de manera regular, els treballadors s’han de comprometre 
a no desenvolupar cap altra activitat remunerada, per la qual cosa es troben comple-
tament sense ingressos.

“Igual que altres sectors no organitzats, també hem instat al govern a què ens 
ajudi amb un paquet financer durant les crisis per a la supervivència de les nostres 
famílies, ja que no tenim un ingrés regular, ni seguretat laboral, ni una pensió ni un 
centre mèdic”, va dir Khan, al que va afegir que “la seva supervivència depèn total-
ment de l’arribada de turistes de tot el món. Però a causa de la pandèmia, tot ha estat 
tancat i ningú sap fins quan romandran aturats”.

A Tailàndia, almenys 30.000 guies turístics s’han quedat sense feina al disminuir 
el flux de turistes. Segons Jarupol Rueangket, president del Consell de Turisme de 
Tailàndia, la majoria d’aquests treballadors no tenen altres ocupacions ni reserves 
financeres, de manera que va suggerir al Consell que es redactessin propostes per 
enviar al govern la sol·licitud de préstecs a baix interès. Mesos abans, l’Associació 
de Guies Turístics de Tailàndia va escriure una carta al Ministre de Turisme i Es-
ports sol·licitant mesures d’ajuda d’emergència.

L’alternativa de concedir préstecs per a aquesta categoria no ha estat exclusiva de 
Tailàndia. A Turquia, el Govern també va prestar aquest tipus d’assistència, el que 
no sembla una via adequada per a aquest col·lectiu, ja que no hi ha perspectives de 
reprendre les activitats turístiques i, al seu torn, la reobertura del turisme no garan-
teix la reintegració immediata del guia en el mercat laboral. Fins i tot després de la fi 
de l’estat d’alarma a Espanya, la circulació de turistes ha estat escassa, especialment 
de turistes que tendeixen a contractar guies turístics. A la gairebé total absència de 

https://e.vnexpress.net/news/travel/covid-19-shutdown-puts-tour-guides-out-of-jobs-4140690.html
https://e.vnexpress.net/news/travel/covid-19-shutdown-puts-tour-guides-out-of-jobs-4140690.html
https://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/3500-government-tourist-guides-in-agra-demand-relief-package/articleshow/75496926.cms
https://www.nationthailand.com/news/30383158?fbclid=IwAR2_W3tWy4ASjhl5pLZ6PMRZYkiwQdWOeVTNqi8S-tJ2DwO26f_y-NBpmpg
https://www.nationthailand.com/news/30383158?fbclid=IwAR2_W3tWy4ASjhl5pLZ6PMRZYkiwQdWOeVTNqi8S-tJ2DwO26f_y-NBpmpg
https://www.nationthailand.com/news/30382030?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://www.nationthailand.com/news/30382030?utm_source=category&utm_medium=internal_referral
https://skift.com/2020/06/05/tourist-guides-will-be-the-earliest-enforcers-of-safety-measures-in-travel/?utm_content=131043984&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-374822255
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grups organitzats per agències, se li afegeix que hi ha molt poca demanda indivi-
dual. “No és gens habitual que ens contracti gent de la mateixa província, és molt 
més comú que ho facin els que viuen a altres regions o països, que de moment són 
molt pocs”, assegura Tomàs Vives, president l’Associació de Guies de Turisme 
d’Extremadura (AGUITEX).

La reobertura del turisme a París va estar marcada per les protestes dels guies 
turístics davant del Museu del Louvre. Els treballadors es van reunir sostenint re-
trats de la Mona Lisa i demanant el suport de govern per superar la crisi, ja que al 
maig França va anunciar mesures de suport al sector turístic, però segons Margot 
Schmitz, una de les manifestants, aquesta ajuda no va arribar a les guies turístiques.

A l’altra banda de l’Atlàntic, en terres brasileres, es van produir situacions simi-
lars als exemples citats anteriorment. Va haver-hi informes dels mitjans de comu-
nicació que “romantitzaren” la precària situació dels guies turístics sense feina ni 
ingressos enmig de la pandèmia els quals van haver d’emigrar o improvisar noves 
activitats econòmiques (com aquesta del diari O Globo i aquesta altra de Nossa. En 
realitat, va haver-hi mesures de suport al sector turístic que no van arribar als guies, 
a més d’un increment de l’oferta de préstecs, demostracions de protesta i manifesta-
cions diverses.

La lluita dels guies al Brasil 

“El panorama és encara menys favorable als països que no han proporcionat 
cap ajuda financera als guies que s’enfronten a la pandèmia” 

Alushca Ritchie, president de la World Federation of Tourist Guide Associations 
(Skift, 05/06/2020)

La lluita dels guies turístics brasilers per l’ajuda d’emergència acompanya els re-
clams mundials. No obstant això, davant l’escàs compromís de l’entitat de represen-
tació nacional, les mobilitzacions de classe van ser organitzades a escala de cadascun 
dels estats. En alguns, el lideratge del moviment prové d’associacions, en d’altres de 
comissions o fins i tot, en un nombre menor, de sindicats.

Aquests grups organitzats de treballadors van buscar als diputats de cadascun 
dels seus estats perquè redactessin projectes de llei (PL) que autoritzessin al Poder 
Executiu a utilitzar recursos per mitigar els efectes de la pandèmia per als guies 

https://www.hoy.es/extremadura/crisis-alarga-guias-20200705193645-nt.html?fbclid=IwAR33r9IOxQlPDnxmt2RH2jm7-32LK9oXw3iQ7ORwHVu3tfyAefKCjEYU2bI&ref=https:%2F%2Fwww.hoy.es%2Fextremadura%2Fcrisis-alarga-guias-20200705193645-nt.html%3Ffbclid%3DIwAR33r9IOxQlPDnxmt2RH2jm7-32LK9oXw3iQ7ORwHVu3tfyAefKCjEYU2bI
https://www.hoy.es/extremadura/crisis-alarga-guias-20200705193645-nt.html?fbclid=IwAR33r9IOxQlPDnxmt2RH2jm7-32LK9oXw3iQ7ORwHVu3tfyAefKCjEYU2bI&ref=https:%2F%2Fwww.hoy.es%2Fextremadura%2Fcrisis-alarga-guias-20200705193645-nt.html%3Ffbclid%3DIwAR33r9IOxQlPDnxmt2RH2jm7-32LK9oXw3iQ7ORwHVu3tfyAefKCjEYU2bI
https://www.hoy.es/extremadura/crisis-alarga-guias-20200705193645-nt.html?fbclid=IwAR33r9IOxQlPDnxmt2RH2jm7-32LK9oXw3iQ7ORwHVu3tfyAefKCjEYU2bI&ref=https:%2F%2Fwww.hoy.es%2Fextremadura%2Fcrisis-alarga-guias-20200705193645-nt.html%3Ffbclid%3DIwAR33r9IOxQlPDnxmt2RH2jm7-32LK9oXw3iQ7ORwHVu3tfyAefKCjEYU2bI
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-tourism-pro/dont-forget-us-paris-tour-guides-protest-outside-louvre-idUSKBN2470VS
https://oglobo.globo.com/boa-viagem/sem-trabalho-guias-de-turismo-buscam-novas-alternativas-na-quarentena-24393542?utm_source
https://www.uol.com.br/nossa/noticias/redacao/2020/05/18/guias-e-condutores-de-turismo-se-reinventam-em-tempos-de-pandemia.htm?fbclid
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13414-mtur-assina-portaria-para-facilitar-acesso-a-cr%C3%A9dito-e-adiar-pagamentos-para-empresas-do-setor.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/13500-minist%C3%A9rio-do-turismo-libera-r%24-5-bilh%C3%B5es-na-maior-opera%C3%A7%C3%A3o-de-cr%C3%A9dito-da-hist%C3%B3ria-para-o-setor.html
https://diariodoturismo.com.br/indignados-com-governo-do-rio-guias-de-turismo-voltam-as-ruas/?fbclid
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/07/5947255-guias-de-turismo-fazem-manifestacao-no-palacio-guanabara.html?utm_source#foto=1
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2020/07/5947255-guias-de-turismo-fazem-manifestacao-no-palacio-guanabara.html?utm_source#foto=1
https://skift.com/2020/06/05/tourist-guides-will-be-the-earliest-enforcers-of-safety-measures-in-travel/?utm_content=131043984&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-374822255
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turístics d’aquest territori. És important destacar que, al tractar-se d’un projecte de 
llei costós per l’Estat, no pot obligar el Poder Executiu a comprometre’s amb aquest 
“despesa” i, per tant, es limita a autoritzar l’ús dels recursos per part del poder legis-
latiu. En resum, els projectes preveuen un ingrés bàsic d’emergència per als guies de 
turisme durant el període de la pandèmia en quantitats que es refereixen a un salari 
mínim o un salari mínim estatal. Entre les principals justificacions presentades pels 
PL, destaquen les següents: (1) el sector turístic va ser el primer a aturar les seves ac-
tivitats, (2) la majoria dels guies són autònoms i no estan assistits pels drets laborals, 
(3) el turisme depèn de la ubicació per a la seva experiència, el que restringeix els 
ajustos a la línia i evita que el guia turístic continuï en activitat durant l’aïllament, i 
(4) el turisme serà possiblement una de les darreres activitats econòmiques en recu-
perar-se, ja que els viatges i les activitats d’oci es poden veure com serveis superflus 
i, per tant, només es tornaran a consumir després d’una considerable estabilització 
de la resta de l’economia.

Els guies turístics de Rio de Janeiro van ser els primers a unir-se al pla esta-
tal, amb la sol·licitud d’ingressos bàsics d’emergència a l’abril. Després de diversos 
procediments, els guies es van integrar en un PL juntament amb altres categories 
professionals que van sol·licitar la mateixa reclamació. Els següents van ser els guies 
de São Paulo, seguits pels de Paraná i altres estats. Davant tals mobilitzacions, van 
sorgir altres accions, com: (1) PL’s amb el mateix propòsit en l’àmbit municipal, com 
en el cas de Foz do Iguaçu/PR, Maceió/AL i Rio de Janeiro/RJ; (2) projectes de re-
collida de cistelles d’aliments bàsics, com a Campinas/SP, Aracaju/SE, Ilhéus/BA, 
Fortaleza/CE, São Luís/MA, entre d’altres; i (3) targeta d’ingrés ciutadà d’emergèn-
cia per a compres en el mercat i la farmàcia per als guies turístics d’Amapá.

En total, els guies brasilers han articulat 11 iniciatives de PL (estatals i munici-
pals) que demanen ingressos bàsics per aquest col·lectiu. Entre tots ells, només el 
de l’estat de Rio de Janeiro ja ha estat aprovat i sancionat, però això no significa que 
els treballadors hagin rebut aquests recursos. Ara la lluita consisteix a regular-ho 
per llei per tal que la seva aplicació sigui efectiva. A Santa Catarina, per exemple, 
el projecte va tenir un valor reduït, equivalent a l’ajuda federal, al que es van afegir 
igualment les mateixes restriccions. Tot i això, encara estan lluitant per un procedi-
ment urgent a l’Assemblea Legislativa (ALESP), que pugui garantir que els proces-
sos s’acceleraran.

A Foz do Iguaçu/PR, l’Alcaldia negocia una “contraproposta” a la PL presentada 
per l’Associació de Guies. En lloc de proporcionar una renda bàsica als treballadors, 
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el Poder Executiu suggereix la contractació dels guies turístics per fer excursions 
amb els residents locals, en un programa per reprendre el turisme a Foz do Iguaçu. 
El projecte encara no ha estat aprovat, però desencadena una sèrie de debats. Òbvia-
ment, per als guies que porten gairebé cinc mesos sense feina, la possibilitat d’ob-
tenir ingressos mitjançant la prestació de serveis a l’Ajuntament és una alternativa 
per al manteniment de les seves famílies. No obstant això, és innegable que el risc al 
qual s’exposen els treballadors enmig de la pandèmia és innegable en un projecte de 
represa primerenca de l’activitat turística.

Què tenen en comú tots aquests projectes? En què s’assembla la lluita dels 
guies turístics de tot el món? La recerca per part d’aquests treballadors d’unes 
condicions mínimes per sobreviure davant la situació de pandèmia. No hi ha manera 
de discutir cap escenari postpandèmic sense assegurar primer la supervivència dels 
treballadors durant la pandèmia, en la qual encara estem immersos, i és una il·lusió 
imaginar que la represa serà d’aquí poc temps. 

Referències:

IBGE. (2020). Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua.

IPEA. (2017). Sistema de Informações sobre o Mercado de Trabalho no Setor Turismo. 

RAIS. (2018). Relação Anual de Inforações Sociais: Anuário Rais. 

http://extrator.ipea.gov.br/
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LA CRISI DE LA COVID-19 A COSTA RICA: UN ESCENARI  
CADA COP MÉS COMPLEX
Arturo Silva Lucas32  

A Costa Rica la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19 segueix la 
seva marxa. Mentre que els primers tres mesos el país va tenir un èxit relatiu en la 
contenció del virus a partir de la declaratòria d’emergència nacional el 16 de març 
passat, ara l’escenari és diferent. La segona ona d’infeccions va augmentar de ma-
nera dramàtica el nombre de casos positius en moments en què la depressió econò-
mica arriba als sectors més vulnerables. Si pel mes de maig els casos positius no 
arribaven a vuit-cents, a mitjans de juliol ja superaven els vuit mil. Concretament, 
el 15 de juliol es reporten 8.482 casos confirmats i 37 morts segons el John Hopkins 
Resource Center. 

La discussió nacional es polaritza entorn a la voluntat de continuar amb les nor-
mes restrictives en el transport i comerç o, d’altra banda, avançar de manera més 
lliure cap a les fases de reobertura. Aquestes últimes demandes procedeixen princi-
palment de cambres i gremis empresarials que, a més, estenen les seves peticions a 
una reforma general de l’Estat. Les seves propostes fan referència sobre diferents di-
mensions de l’activitat econòmica com a tots els sectors productius, inclòs el turisme.  

Què està passanto a Costa Rica?

La gestió institucional de la pandèmia contempla quatre fases distribuïdes entre els 
mesos de maig i agost. Cada fase té mesures cada vegada més flexibles relacionades 
amb l’obertura de comerços, restriccions a vehicles, controls d’aforament, accés a 
espais públics com a parcs i àrees naturals protegides. El pas a cada fase depèn de 
l’augment en el comptatge de casos positius.  

Pel relatiu èxit durant els primers tres mesos, el pas de la fase u a la dos va ser 
conforme a les dates previstes pel Ministeri de Salut (MINSA). Cap al 21 de juny 
s’esperava entrar a la fase tres, no obstant això, l’augment dramàtic de casos durant 

32 Arturo Silva Lucas és docent de la Universitat de Costa Rica i col·laborador d’Alba Sud. Aquest article va ser 
publicat a Alba Sud el 16/07/2020.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1658-gobierno-presenta-cronograma-de-reapertura-de-actividades
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el mes de juny va impossibilitar qualsevol intenció d’una obertura general. Només el 
mes de juny es van registrar 2370 casos nous segons el recompte del John Hopkins 
Resource Center.

L’augment de casos positius és extensiu a tot el país, amb especial protagonisme 
en els cantons i districtes de la valle central. No obstant això, l’evolució del mapa 
de contagis mostra una marcada tendència cap a les províncies frontereres del nord-
oest del país. Guanacaste i el nord de la província d’Alajuela apareixen com a zones 
d’alerta vermella pel sobtat augment en el registre de casos positius el mes de juny. 

Resultat d’una major flexibilitat a la segona fase, van haver-hi brots massius de 
contagis en els cantons centrals. A causa d’una major densitat poblacional i per tant, 
una major exposició al risc, les barriades del sud de la capital, San José, han experi-
mentat un augment fora de les projeccions del MINSA. 

Al mateix temps, els cantons del nord de San Carlos, Los Chiles i Upala han 
tingut un repunt important. En gran part, les precàries condicions de la força la-
boral que nodreix l’agroindústria local han desvelat una alta vulnerabilitat al con-
tagi. El 24 de juny el MINSA va ordenar el tancament de 23 empreses de pinyes 
i empacadoras per incompliments sanitaris. Les accions formen part de les gires 
de camp realitzades per la segona vicepresidenta Epsy Campbell a 249 empreses 
de la zona. S’ha evidenciat un alt nombre de treballadors sense seguretat social, 
subcontractacions fora de la legislació salarial, incompliment del pagament d’hores 
extres, contractació d’estrangers en condició irregular i plantes físiques sense con-
dicions sanitàries mínimes. Aquesta situació ha estat un “secret a veus” al país. La 
precarietat laboral junt amb la degradació ambiental en la qual conviuen migrants i 
famílies treballadores del conreu de la pinya ha estat objecte de crítiques per grups 
ambientals, comunals i de l’acadèmia. La crisi pandèmica l’única cosa que ha fet és 
visibilitzar aquesta situació.   

En el pla econòmic les expectatives tampoc són encoratjadores. Segons l’Institut 
Nacional d’Estadística i Censos (INEC) durant els mesos de febrer, març i abril 
es va registrar un augment del 4,4% de desocupació en comparació als mateixos 
mesos de l’any anterior. Aquestes dades reflecteixen únicament el primer mes i mig 
a partir de l’inici de la pandèmia. S’espera un augment significatiu de les xifres en 
el segon trimestre de l’any. Per al tancament del 2020 el Banc Central de Costa Rica 
(BCCR) estima una caiguda del 3,6% del PIB, principalment en el que té a veure 

http://geovision.uned.ac.cr/oges/
http://geovision.uned.ac.cr/oges/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1736-operativo-interinstitucional-busca-hacer-mas-de-mil-pruebas-covid-19-en-pavas?fb_comment_id=3349165561761196_3349674768376942
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1735-lista-actualizada-y-rectificada-de-23-empresas-clausuradas-en-la-zona-norte
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-prensa/noticias/741-noticias-2020/1735-lista-actualizada-y-rectificada-de-23-empresas-clausuradas-en-la-zona-norte
https://costaricamedios.cr/2020/06/27/un-sandwich-y-un-fresco-fue-pago-por-7-horas-extra-para-trabajadoras-de-pinera-bella-vista/
https://costaricamedios.cr/2020/06/27/un-sandwich-y-un-fresco-fue-pago-por-7-horas-extra-para-trabajadoras-de-pinera-bella-vista/
https://costaricamedios.cr/2020/06/27/un-sandwich-y-un-fresco-fue-pago-por-7-horas-extra-para-trabajadoras-de-pinera-bella-vista/
https://costaricamedios.cr/2020/06/27/un-sandwich-y-un-fresco-fue-pago-por-7-horas-extra-para-trabajadoras-de-pinera-bella-vista/
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amb la demanda de construccions (-8.7%), hostaleria i restauració (-27,6%) en rela-
ció amb l’any anterior33.

El Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universitat de Cos-
ta Rica (UCR) planteja un escenari una mica menys encoratjador. Afirma que la 
contracció econòmica serà d’entre 4% i 6%, i el sector més afectat serà el turis-
me. En projecció al segon semestre de l’any, aproxima que la caiguda del turisme 
aportarà a la contracció un 1,5% del total estimat34.  

El turisme en la recerca de solucions 

El sector turístic s’ha vist molt afectat per la crisi provocada per la COVID-19. Les 
mesures inicials preses pel MINSA van significar una aturada en tota la xarxa de 
serveis i encadenaments que caracteritzen al sector. El tancament absolut dels ports 
aeris i la clausura temporal dels allotjaments turístics van provocar que, per primera 
vegada en la història turística del país, es declarés la Temporada 0, és a dir, cap 
ingrés per al sector. 

En un article anterior, publicat el 2 de maig, es va detallar les primeres accions 
del govern i les reaccions inicials del sector en específic. Entre les primeres mesures 
que va prendre l’Executiu en aquest àmbit destaquen: compensar amb un subsidi 
a persones que hagin vist els seus ingressos disminuïts a causa de la pandèmia; 
suspensió del tall de serveis essencials; i postergació del pagament d’impostos d’uti-
litats i valor afegit. Pel que fa a l’Instituto Costarricense de Turismo (ICT), va sus-
pendre el pagament de tributs específics i va dissenyar un pla escalonat per reactivar 
l’activitat turística.   

Entre les primeres reaccions descrites en aquest article es troben el rebuig de 
poblacions costaneres a l’arribada de turistes durant la Setmana Santa. A través 
de bloquejos a platges del Pacífic Central i el Carib Sud, les comunitats receptores 
pretenien detenir la propagació del virus a les seves comunitats. Avui l’escenari és 
l’oposat. El 24 de juny es van realitzar marxes simultànies en les vuit principals 
platges turístiques del país: platges del Coco i Tamarindo a Guanacaste, platges de 
Manuel Antonio i Jacó a Pacífic Central, Pavones i Santa Teresa al Pacífic Sud i 

33 Costa Rica ante la pandemia: coyuntura macroeconómica y proyecciones 2020-21. Presentacióó del 24 de 
abril 2020. Rodrigo Cubero Brealy, president del Banco Central de Costa Rica.

34 Estimación de los efectos de la COVID-19 sobre la economía costarricense. Instituto de Investigaciones en 
Ciencias Económicas, Universidad de Costa Rica. Maig, 2020. Presentació pública.

http://www.albasud.org/blog/es/1211/impactos-y-reacciones-ante-la-ca-da-del-turismo-por-covid-19-en-costa-rica
https://www.larepublica.net/noticia/zonas-costeras-se-manifestaran-hoy-para-exigir-la-apertura-de-playas
https://www.larepublica.net/noticia/zonas-costeras-se-manifestaran-hoy-para-exigir-la-apertura-de-playas
https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/Coyuntura_macroeconomica_2020-2021_CR_ante_pandemia.pdf
http://www.iice.ucr.ac.cr/conferencia_prensa/Covid IICE V5-final.pdf
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Puerto Viejo al Carib Sud. Tot i que a partir de la segona fase els serveis d’allotja-
ment turístic poden rebre fins al 50% de la seva capacitat i les platges tenen un ho-
rari d’obertura de 5:00am a 9:30am els manifestants reclamen l’obertura total de les 
costes. Les marxes estaven formades per petits comerciants, treballadors del sector 
turístics, pobladors i associacions de surfistes locals. Consideren que si el principal 
producte turístic està tancat durant major part del dia, no hi ha cap atractiu perquè 
el turista visiti les costes.   

Entre les declaracions dels manifestants recollides a la premsa ressalten expres-
sions com: “A la COVID-19 li tinc respecte… A la fam li tinc pànic”.  Uns altres, que 
s’inspiraven en les mobilitzacions contra el racisme als Estats Units assenyalaven: 
“Beach Lives Matter”. I en un reclam directe a les restriccions institucionals afirma-
ven “el Ministeri de Salut ens condemna a la fallida” o “visca la llibertat”. L’episodi 
més dramàtic es va donar a la platja Tamarindo amb la detenció d’una manifestant 
per violar les mesures de distanciament social, segons fonts oficials. Aquestes de-
mandes són ben rebudes per gremis i cambres vinculades a serveis turístics com 
hotels, transportistes i restaurants. Al mateix temps són recollides per la Cambra 
Nacional de Turisme (CANATUR) les quals han fet arribar a l’ICT. 

Però la pressió per donar-li oxigen a la indústria turística no només passa per fle-
xibilitzar les mesures sanitàries, sinó també per l’exigència de resultats immediats. 
A curt termini, l’ICT treballa amb tres línies d’acció: cerca de la sostenibilitat 
financera de les pimes turístiques, atracció de turistes estrangers i potenciar el 
turisme nacional. En relació a la primera línia d’acció, l’ICT ha estat negociant amb 
diverses entitats financeres el pagament de deutes i l’accés a crèdits diferenciats per 
a emprenedors del sector turistic. També treballa en l’aplicació de formació i pro-
tocols sanitaris al personal hoteler, de restaurants, del transport turístic, d’activitats 
aquàtiques i guies turístics. 

Respecte la segona línia d’acció, l’ICT, contrari a la intenció de l’Executiu de 
traslladar tots els superàvits institucionals a una caixa única per tal d’atendre la 
pandèmia, ha invertit 18 milions de dolares en posicionar Costa Rica a nivell mun-
dial. Es busca promocionar el país com la primera destinació a visitar en el segon 
semestre de l’any, a mesura que la resta de països vagin relaxant les seves polítiques 
migratòries. L’ICT, en coordinació amb la Direcció General de Migració i l’Execu-
tiu, va acordar l’obertura dels ports aeris a principis d’agost sota estrictes normes 
d’ingrés. L’anunci sobre quines nacionalitats podran entrar al país es farà dies abans 

https://www.larepublica.net/noticia/al-covid-19-le-tengo-respeto-al-hambre-le-tengo-panico-manifestantes-en-costas
https://www.larepublica.net/noticia/arrestos-y-descontrol-en-tamarindo-tras-marcha-para-pedir-reapertura-de-playas
https://www.larepublica.net/noticia/arrestos-y-descontrol-en-tamarindo-tras-marcha-para-pedir-reapertura-de-playas
https://www.ict.go.cr/es/noticias-destacadas-2/1717-ict-trabaja-en-busca-de-la-reapertura-aerea-y-de-fuentes-economicas-para-el-sector.html
https://www.ameliarueda.com/nota/con-inversion-de-18-millones-ict-busca-potenciar-imagen-de-costa-rica?fbclid=IwAR2-6ExgMmBw_mekDLiR-gMiXSi1JasS9sMp6WDUi6_gg5HfB144prgKkAQ
https://www.ameliarueda.com/nota/aeropuertos-juan-santamaria-y-daniel-oduber-podran-reabrir-el-1-de-agosto-c?fbclid=IwAR30B86fm2BpwKA8OKgJRyTUACE6SFPc9mvMyQV3L4zyNiTtnyWN9JjovRs
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de l’obertura formal. No obstant això, ja s’ha explicat que seran de la Unió Europea, 
Regne Unit i el Canadà depenent de l’evolució del contagi en aquests països. De ma-
nera extraoficial es va donar a conèixer que el president de la República està mante-
nint un diàleg amb el canceller austríac per formar part d’una “bombolla turística”. 
Denominada “First Movers” o primers mobilitzats. La meta és aconseguir mercats 
inèdits com l’Oceànic, Mitjà Orient, països nòrdics i Europa Oriental. La iniciativa 
es veu motivada per la mala gestió sanitària dels Estats Units, principal emissor de 
turistes a Costa Rica. 

Pel que fa al turisme nacional, l’ICT treballa en l’actualització constant del portal 
Vamos a Turistear, portal de difusió d’ofertes canalitzades al turista costa-riqueny. 
Amb l’eslògan “Conocé el teu país”, es promocionen destinacions i activitats que 
es puguin realitzar en viatges curts. L’estratègia comercial utilitzada és mostrar la 
diversitat cultural, gastronòmica i natural costa-riquenya a través d’un correlat de 
proximitat i familiaritat.    

CANATUR, per part seva, ha fet seu el reclam a  l’Assemblea Legislativa de tras-
lladar els festius nacionals al següent dilluns a partir d’enguany i del 2021. Tramitat 
sota l’expedient 21.941 la proposta de reforma de llei pretén estendre caps de setma-
na a tres dies. D’aquesta manera, els costa-riquenys tindrien un incentiu per aprofitar 
ofertes turístiques en destins nacionals. Rebutjat en el primer dels dos debats, els 
diputats opositors al·leguen que primer caldria suspendre l’obligació de paga doble 
en els festius nacionals.      

La proposta de l’empresariat

El 5 de juny la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresa-
rial Privado (UCCAEP), principal òrgan de representació del gran empresariat cos-
ta-riqueny, va lliurar al president de la República el Pacto por Empleo. El text recull 
113 accions que l’empresariat considera vitals per reactivar l’economia en un termini 
de dos anys. El document està signat per 48 associacions, cambres i federacions de 
nou sectors econòmics: l’agropecuari, el comerç i el comerç exterior, la construcció, 
el sector financer, l’industrial, el de tecnologia i innovació, transports i turisme. La 
representació del sector turístic va estar conformada per CANATUR, la Cámara 
Costarricense de la Salud (PROMED), la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) i 
la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (CACORE). 

https://www.ict.go.cr/es/noticias-destacadas-2/1717-ict-trabaja-en-busca-de-la-reapertura-aerea-y-de-fuentes-economicas-para-el-sector.html
https://www.ict.go.cr/es/noticias-destacadas-2/1717-ict-trabaja-en-busca-de-la-reapertura-aerea-y-de-fuentes-economicas-para-el-sector.html
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-negocia-para-entrar-en-burbuja-turistica-que-organiza-australia
https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-negocia-para-entrar-en-burbuja-turistica-que-organiza-australia
https://www.vamosaturistear.com/index.html
https://www.crhoy.com/economia/canatur-pide-no-atrasar-proyecto-para-trasladar-feriados-a-lunes/
https://www.crhoy.com/economia/canatur-pide-no-atrasar-proyecto-para-trasladar-feriados-a-lunes/
https://www.uccaep.or.cr/images/comunicados/Pacto-por-el-empleo-UCCAEP.pdf
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L’objectiu de la proposta és generar un “clima de confiança” en el sector empre-
sarial que elevi la inversió i l’ocupació per així reactivar l’economia. El text està di-
vidit en dos capítols, el primer aglutina 12 temes transversals que la UCCAEP i tots 
els seus afiliats consideren claus per reactivar l’economia. En el segon capítol, cada 
sector recalca peticions específiques i immediates que depenen del que s’ha proposat 
prèviament en el primer capítol.     

Els 12 temes transversals que inclou el document són:  

• Generació de confiança
• Oferta de crèdit
• Tràmits administratius
• Eficiència Institucional
• Reduir la Informalitat
• Dèficit fiscal, Educació
• Establir centre de maneig de crisi
• Llei d’ocupació pública
• Aliances Públics-Privades
• Seguretat Ciudadana, Situació Portuària.

En realitat, els 12 temes transversals sintetitzen les reformes estructurals que la UC-
CAEP ha demandat en la història recent i es pot resumir en: reducció de càrregues 
fiscals i socials; tancament d’institucions públiques i retallada de personal esta-
tal; participació en la redacció de política pública junt amb la promoció d’alian-
ces públicoprivades; flexibilitzar la legislació laboral i ambiental; i repressió al 
delicte comú i el contraban.  

El primer que ressalta del document és que està redactat com un llistat de peti-
cions. Manca de justificació o si més no d’una explicació de per què aquestes me-
sures són de caràcter urgent. La interpretació que es desprèn del document és que 
l’empresariat es considera víctima de l’aparell públic. Això es fa explícit quan dema-
na “aturar l’assetjament tributari i els missatges d’amenaça al sector privat” (pàg. 9).  

En la dimensió laboral el document planteja combatre la desocupació i la infor-
malitat amb mesures que atempten contra la legislació laboral vigent. Entre les més 
rellevants assenyala la necessitat d’“actualitzar la llei de jornades laborals perquè 
permetin excepcions d’acord amb les necessitats de les parts, permetre el contracte 
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a temps parcial” (pàg. 15) i “adequar la llei de l’ocupació pública perquè incentivi 
l’eficiència i la disciplina del funcionari públic” (pàg. 18). Encara que sobre aquesta 
última petició no dóna detalls de quins punts de la Llei General de l’Ocupació Pú-
blica caldria reformar. Reclama que no s’avanci amb iniciatives que enforteixin la 
tasca del Ministeri de Treball: “aturar el setge legislatiu amb la llei d’enfortiment de 
la inspecció laboral” (pàg.10). 

També demanen reestructurar l’educació pública en funció del sector productiu. 
Consideren que l’Estat ha de garantir més recursos a l’educació preescolar i escolar 
(pàg. 17), per posteriorment alinear la formació professional i tècnica a les necessi-
tats del mercat. 

Així mateix es proposa una readequació general a la normativa vigent. De mane-
ra explícita sol·liciten “erradicar el setge ambiental” (pàg. 23), ja que consideren que 
les disposicions ambientals actuals impossibiliten un adequat “clima de negocis”. 

La promoció d’aliances publicoprivades és un eix que articula l’ideari de l’UC-
CAEP i inclou l’activitat turística. A partir d’una major flexibilitat laboral i una 
reducció de la legislació ambiental, les aliances publicoprivades serien “un meca-
nisme per a executar més obres…” (pàg. 19). Aquestes aliances es consideren fona-
mentals pel “desenvolupament dels plans reguladors, especialment, en els cantons 
on se situen els 32 Centres de Desenvolupament Turístic” (pàg.41). Amb especial 
esment a la “titulació de propietats inscrites en favor de l’Estat a Tortuguero i Carib 
Sud” (pág.41)35. Al mateix temps s’apel·la a una reducció dels tràmits burocràtics 
per obtenir permisos de construcció (pàg.12).  

Perspectives

És difícil pronosticar quin serà l’escenari post pandèmia a Costa Rica. Juny va ser 
un mes convuls al país. El nombre de casos positius segueix en augment, i durant la 
primera quinzena de juliol s’han registrat rècords. L’amenaça d’expansió del contagi 
comunitari treu el cap. Malgrat les reaccions adverses a les comunitats costaneres, el 
ministre de salut es manté ferm en la decisió de mantenir tancades les platges. 

Mentrestant, la pressió per adoptar mesures que facilitin el comerç i l’activitat 
econòmica pren cada vegada més força. Les accions de l’ICT estan dirigides a un 

35 El Carib Sud ressalta en el mapa turístic com el destí amb més territori protegit. Anteriorment s'havia descrit 
com a través d'un projecte de llei, es pretenia la reducció de l'espai protegit en favor d'un ús privat de l'espai.  

http://www.albasud.org/blog/es/1106/caribe-sur-costa-rica-un-escenario-abierto
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retorn gradual a la normalitat turística i d’altra banda, els “grups de pressió” dema-
nen mesures extraordinàries que transcendeixin la conjuntura actual. El clima social 
i polític a Costa Rica es polaritza. La ruta d’atenció a la crisi pandèmica encara està 
oberta a canvis sobtats i cops de timó. El segon semestre de l’any serà decisiu i veu-
rem quines orientacions predominen.  

Referències:

INEC (2020). Encuesta Continua de Empleo (ECE) I Trimestre 2020. Comparación interanual. 
Población nacional según indicadores generales de la condición de actividad. San José: 
Instituto Nacional de Estadística. 
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POLÍTIQUES DE REACTIVACIÓ DEL TURISME A AMÈRICA CENTRAL: 
TORNARÀ EL VELL MODEL?
Angélica Duarte36  

La pandèmia de la COVID-19 va posar en escac el model turístic que s’havia anat 
gestant a Centreamèrica des de principis dels anys 90. Una indústria en constant 
creixement que avui s’enfronta a la pitjor crisi de la seva història. La pèrdua de mi-
lers de lloc de feina, el tancament d’empreses, el bloqueig de fronteres, és a dir, la 
incertesa, han posat sobre el debat públic la manera de concebre l’activitat turística. 
Avui es parla de reactivació i recuperació, però tornarà el vell model davant aquests 
escenaris incerts?

Panorama sanitari i econòmic a la regió

L’any 2020 serà recordat sens dubte com un dels més complexos i catastròfics del 
segle XXI. La pandèmia de la COVID-19 ha deixat més de 770,000 persones mortes 
(dada de mitjans d’agost) a tot el planeta, xifres històriques de desocupació i una 
crisi econòmica global sense precedents. D’altra banda, les conseqüències d’aquesta 
pandèmia no s’han viscut per igual a tot arreu del món, ja que la desigualtat segueix 
a l’ordre del dia i amenaça amb aprofundir encara més en els temps que s’aveïnen.

La regió centreamericana és una d’aquestes regions del món on la vulnerabilitat 
econòmica es troba amb una fràgil institucionalitat política. El panorama per a les 
empreses, els treballadors i les activitats econòmiques en general és incert i des-
coratjador. Els efectes de la COVID-19 implicaran per a la regió un decreixement 
important almenys pels pròxims dos anys, unes taxes de desocupació importants i 
unes polítiques de reactivació econòmica encara impredictibles i bastant disperses.

El turisme és una de les activitats que s’ha vist més impactada en els últims me-
sos amb el tancament de fronteres, aeroports i altres restriccions que han implicat 
l’absència total de turistes. En el cas de Centreamèrica, el turisme s’ha convertit en 
una de les principals fonts de divises, de generació d’ocupació i d’inversions estran-

36 Angélica Duarte és estudiant de Doctorat en Desenvolupament Rural a la Universitat Autònoma 
Metropolitana UAM- Xochimilco, Ciutat de Mèxic, i col·laboradora d’Alba Sud. Aquest article es va publicar a 
Alba Sud el 31/08/2020.
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geres. El pes d’aquesta activitat en relació al Producte Interior Brut (PIB) també ha 
sigut important i ha estat en constant creixement. No obstant això, les conseqüències 
de la COVID-19 semblen haver posat en dubte aquest model de turisme.

La situació a la regió centreamericana és incerta, ja que les restriccions sani-
tàries continuen en la majoria dels països. Fins al dia d’avui la corba de contagis 
per COVID-19 segueix en augment en la majoria dels països. Segons les xifres re-
copilades pel Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres para 
América Central y República Dominicana (CEPREDENAC) facilitades per les 
autoritats sanitàries de cada país, la regió porta un acumulat a 13 d’agost 322,737 
casos positius i 7,939 persones mortes.

En la última reunió virtual extraordinària de Caps d’Estat del Sistema de Inte-
gración Centroamericano (SICA) realitzada el 12 de març passat, es van plantejar 
una sèrie de mesures de contingència enfront del coronavirus en un intent d’harmo-
nitzar les polítiques sanitàries davant del virus. D’aquesta reunió es va publicar un 
Pla de Contingència Regional que continua vigent fins avui i  contempla les següents 
mesures:

• Negociació conjunta per a la compra de medicines i inputs mèdics.
• Corredor humanitari centreamericà.
• Obtenció de fons per més d’1,900 milions de dòlars amb el Banco Centro-

americano de Integración Económica (BCIE).
• Compra de més de 180,000 kits de proves COVID-19 per als països mem-

bres del SICA.
• Mecanisme Regional d’Assistència Humanitària.
• Estudi de l’Impacte Econòmic Regional.
• Generació d’un Sistema d’Indicadors Econòmics Regionals.

Aquestes mesures per descomptat s’han de contrastar amb el context particular de 
cada país, ja que la gestió de les mateixes a nivell intern ha estat molt diferent. En el 
cas de Nicaragua, per exemple, les dades en temps real sobre la situació sanitària 
han estat bastant qüestionades, fins i tot per les autoritats de la Organització Mun-
dial de la Salut. Així mateix, en els darrers dies el govern de Nicaragua va anunciar 
que el Ministeri de Salut estaria aplicant proves de COVID-19 a les persones que 
necessiten viatjar fora del país a un cost de 150 U$. D’igual manera, a tots els que 

https://www.sica.int/coronavirus/plan
https://confidencial.com.ni/minsa-cobrara-150-dolares-por-realizar-pruebas-para-covid-19/
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desitgessin ingressar al país se’ls requeriria una prova negativa de COVID-19 per a 
autoritzar el seu ingrés.

D’altra banda, aquestes noves mesures han generat recentment una crisi huma-
nitària en algunes fronteres terrestres de Nicaragua, pel fet que centenars de nica-
ragüencs han decidit tornar al país, empesos per la pèrdua d’ocupacions i la difícil 
situació que estan enfrontant, especialment al país veí, Costa Rica. Durant setmanes 
van romandre en la davantera sud de Nicaragua al voltant de 600 persones als quals 
se’ls va impedir l’ingrés al país pel fet que no comptaven amb la prova negativa de 
COVID-19.

El mes de maig també es va suscitar una crisis en el comerç regional per la nega-
tiva de Costa Rica a deixar ingressar a transportistes de càrregues centreamericans 
que van resultar positius de COVID-19. Aquesta mesura unilateral va provocar el 
tancament de fronteres amb Nicaragua i va afectar durant setmanes el comerç in-
terregional. Finalment, per mitjà d’una negociació en el Comité Consultivo de la 
Integración Económica del SICA es va resoldre aquesta situació i es van reprendre 
els viatges comercials terrestres. Aquestes situacions revelen que al final cada país 
ha decidit situar primer els seus interessos polítics i econòmics per sobre de les es-
tratègies de coordinació regional.

Mentrestant, el panorama econòmic per a la regió centreamericana tampoc és 
encoratjador. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIE-
CA) el passat 30 d’abril va publicar un informe titulat Estimació del Impacte Econò-
mic del COVID-19 a Centreamèrica i República Dominicana. En el document es 
fa una anàlisi prospectiva dels principals indicadors econòmics a la regió, tenint 
en compte les mesures de contingència davant del coronavirus que han paralit-
zat exportacions, turisme, consum, mobilitat, entre altres elements fonamentals de 
l’economia d’un país.

Un dels principals indicadors és el decreixement del Producte Interior Brut (PIB) 
que en el cas de Centreamèrica aquest informe estimava cap al març una disminució 
del 2,9%  i per abril del 6.9%. En aquest sentit, l’impacte del decreixement econòmic 
també es reflecteix en la reducció considerable de les remeses per a alguns països de 
la regió. Aquest és un indicador important tenint en compte que les remeses repre-
senten la font d’ingrés principal per a milions de llars i una de les principals fonts de 
divises per als Estats.

https://semanariouniversidad.com/mundo/centroamerica/gobierno-nicaraguense-cierra-frontera-de-penas-blancas-y-transportistas-panamenos-cierran-frontera-sur/
https://semanariouniversidad.com/mundo/centroamerica/gobierno-nicaraguense-cierra-frontera-de-penas-blancas-y-transportistas-panamenos-cierran-frontera-sur/
https://www.sica.int/download/?121935
https://www.sica.int/download/?121935
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Gràfica 1. 
Projecció de creixement econòmic per a la regió SICA. Variació anual del 
PIB (%) 2020-2021
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Font: estimació de l’Impacte Econòmico de la COVID-19 a Centreamèrica i República Dominicana.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) va emetre 
un Informe Especial COVID-19, actualitzant les seves projeccions econòmiques per 
a la regió. Com a part de les seves troballes reportava que: “La reducció de la de-
manda de serveis turístics s’ha donat en totes les subregions d’Amèrica Llatina i 
el Carib. Si es compara el primer quadrimestre de 2020 amb el mateix període de 
2019, les arribades de turistes internacionals han disminuït un 35% a Amèrica del 
Sud, un 39% al Carib i un 35% a Centreamèrica.” D’altra banda, “el major impacte 
es produeix en serveis com el turisme, l’aviació, els allotjaments, els restaurants, 
l’entreteniment i el comerç, amb excepció dels supermercats, les farmàcies i altres 
serveis declarats com a essencials segons el país de què es tracti.”

D’aquesta manera, les projeccions actualitzades de la CEPAL per a Amèrica Lla-
tina en termes de caiguda del PIB són encara més pessimistes. Sobre la base d’“esti-
macions dels efectes dels processos en curs, la CEPAL projecta, per al conjunt de la 
regió, una caiguda mitjana del PIB del 9,1% l’any 2020, amb disminucions del 9,4% 
a Amèrica del Sud, el 8,4% a Centreamèrica i Mèxic, i el 7,9% al Carib.”

https://www.sica.int/download/?121935
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/1/S2000471_es.pdf
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Gràfic 2. 
Resum de projeccions de les variables endògenes del model de pronòstic a 
Centreamèrica
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Font: estimació de l’Impacte Econòmic de la COVID-19 a Centreamèrica i República Dominicana. 

Davant aquest escenari, el SICA ha estat molt actiu últimament en l’articulació d’es-
tratègies regionals destinades a la reactivació del turisme i de l’economia regional en 
general, no obstant això, continuen sent projeccions perquè la major part dels països 
encara continuen en quarantena i amb mesures restrictives.

Polítiques de reactivació turística a Centreamèrica

Com s’ha vist, l’abrupta caiguda del turisme a Centreamèrica ha significat pèrdues 
històriques en divises i ocupacions per a tots els estats. No obstant això, la natura-
lesa d’aquest nou Coronavirus també ha plantejat desafiaments mai abans vistos en 

https://www.sica.int/download/?121935
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una indústria que es nodreix dels viatges i de la interacció humana. Per això, quan 
es pensa en la reactivació del turisme inevitablement també emergeixen discussions 
sobre les noves mesures que han de regir aquesta activitat, si és que vol recuperar-se 
a curt termini.

En aquest sentit, en la última reunió del Consejo Centroamericano de Turis-
mo (CCT) Nicaragua va assumir la presidència pro témpore d’aquest organisme, així 
com de l’Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (TAST). En aquesta 
trobada es va analitzar la situació actual de la indústria i les polítiques de recupera-
ció que s’estan considerant per a un escenari post pandèmia. Aquestes mesures es 
coordinen també en conjunt amb la Secretaría d’Integración Turística Centroa-
mericana (SITCA).

Les mesures que ja s’estan plantejant des d’aquests organismes regionals tenen a 
veure amb la creació d’un segell de qualitat i sostenibilitat turística. Això apuntaria 
a posicionar Centreamèrica com una regió segura o “CovidFree”, que permet que els 
turistes se sentin segurs al moment de viatjar. Per a complir amb aquestes mesures, 
les empreses hauran d’invertir en protocols de bioseguretat per a poder rebre aquesta 
certificació regional.

D’altra banda, també es fa èmfasi en el fet que la regió centreamericana és el 
segon mercat més important per a la regió mateixa, per la qual cosa l’aposta pel tu-
risme de proximitat, sobretot en termes regionals, seria un dels objectius a curt ter-
mini. Davant aquests plantejaments, s’han posicionat les cambres empresarials i els 
ministeris de turisme dels diferents països. Encara que semblés haver-hi un consens 
al voltant d’algunes de les mesures, l’impacte de la pandèmia ha estat de diferent 
intensitat en cada país, per la qual cosa la velocitat o adaptabilitat d’aquestes noves 
polítiques turístiques, estaria per veure’s.

Quina és la posició de les cambres empresarials centreamericanas?

A Nicaragua les perspectives de recuperació del sector turístic resulten més desco-
ratjadores que a la resta de la regió. Des del 2018 amb la crisi sociopolítica, el país ve 
sofrint una profunda recessió que ha desplomat l’arribada de turistes estrangers i per 
tant dels ingressos de divises. La pandèmia del Coronavirus només agreuja encara 
més la situació delicada en la qual es troba aquesta indústria.

http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
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La Cambra Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR) fa alguns me-
sos va llençar un comunicat proposant al govern una sèrie de mesures per alleujar 
la complexa situació per la qual passen les empreses turístiques del país. Entre les 
mesures que van proposar estaven la de baixar quantitats i suspendre sis mesos 
les cotitzacions a la Seguretat Social, acceptar la suspensió temporal de contractes, 
modificar jornades laborals, suspendre el pagament d’energia elèctrica durant cinc 
mesos i suspendre el pagament d’impostos sobre la renda, entre altres. El govern no 
va donar cap resposta i en conseqüència cap d’aquestes mesures va ser efectivament 
implementada.

Respecte les polítiques de reactivació turística, una de les principals preocupa-
cions de les cambres de turisme a Nicaragua té a veure amb els protocols anunciats 
pel govern de la reobertura de l’aeroport de Managua. Les exigències del Govern 
cap a les aerolínies impliquen que aquestes rebin les proves negatives de COVID-19 
dels passatgers amb 72 hores d’anticipació. Així mateix, aquesta exigència també 
aplica per als tripulants, els qui també han de presentar en aquest termini una prova 
negativa de Coronavirus, encara que estiguin solament de trànsit al país.

Segons Lucy Valenti, presidenta de CANATUR, aquestes exigències, tant a les 
aerolínies comercials com als vols xàrter, podrien ser una raó de força per la qual les 
companyies aèries encara no han reprès els seus vols cap a i des de Nicaragua. En 
aquest sentit va afirmar: “No és que no vulguin complir, és que no poden complir 
amb aquests requisits i si no els flexibilitzen, no consulten, no consensuen amb els 
homòlegs de la regió, serà molt difícil que les línies àrees comencin operacions a 
Nicaragua”.

El govern de Nicaragua a través de l’Instituto Nicaragüense de Turismo (IN-
TUR), va presentar algunes mesures orientades a la reactivació del turisme al país. 
Segons Anasha Campbell, codirectora de l’INTUR, a curt termini s’apostarà pel 
turisme nacional: “És a dir, el turisme que fem els mateixos nicaragüencs que ens 
mobilitzem cap als diferents destins i atractius turístics del nostre país. Això serà 
tot aquest any 2020 i el primer semestre del 2021” va anunciar. De tal manera que, 
en el mitjà termini, “estarem enfocats principalment en el turisme regional, que és 
la regió Centreamericana, la que a més, sempre ha estat el nostre principal mercat, 
entre el 67 i 70% dels turistes que arriben a Nicaragua són de la regió Centreameri-
cana”. En aquest sentit, la idea és que això es concreti en el segon semestre del 2021 
i en tot l’any 2022.

https://www.vostv.com.ni/economia/13107-canatur-pide-al-gobierno-gomar-medidas-para-salvar/
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:104541-nicaragua-reactivara-turismo-aplicando-protocolos-de-bioseguridad-por-la-pandemia
https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:104541-nicaragua-reactivara-turismo-aplicando-protocolos-de-bioseguridad-por-la-pandemia
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A llarg termini, és a dir, del 2023 a l’any 2025, es preveu una recuperació del 
turisme internacional, encara que amb algunes puntualitzacions que ja s’estan ana-
litzant des de l’INTUR: “El que a nivell internacional discuteixen tots els experts 
en turisme i el que nosaltres també hem vist, és que la tendència general quan es 
reactivi la indústria turística, serà que les persones facin vols més curts a destins 
més pròxims. Primer dins del teu país i després el que et quedi més a prop, la qual 
cosa anomenen els vols de proximitat o el turisme de proximitat”, segons apunta la 
codirectora de l’institut.

En el cas de Costa Rica, el gremi empresarial s’ha reunit amb el Govern per 
coordinar les mesures de reactivació del sector. Com a part d’aquesta “nova nor-
malitat”, la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR), representant del sector 
empresarial més fort, va demanar al govern perquè permetés més serveis turístics 
per tal d’aconseguir una major reactivació econòmica. Amb aquestes demandes es 
buscava pal·liar l’abrupta caiguda que ha registrat aquesta indústria que representa 
el 6.3% del Producte Interior Brut. No obstant això, la pandèmia de la COVID-19 ha 
deixat pèrdues al sector de més de 2,500 milions de dòlars segons dades de la Cá-
mara Nacional de Hoteles y Consejeros Económicos y Financiero S. A. (CEFSA).

Així mateix, el passat 5 de juny l’empresariat costa-riqueny va enviar una pro-
posta al president del govern, Carlos Alvarado, que van denominar “Pacto por el 
Empleo”. El sociòleg Arturo Silva, va elaborar una ressenya d’aquesta proposta en 
un article per Alba Sud: “El text recull 113 accions que l’empresariat considera vi-
tals per reactivar l’economia durant un període de dos anys. El document està signat 
per 48 associacions, cambres i federacions de nou sectors econòmics: agropecuari, 
comerç, comerç exterior, construcció, financer, industrial, tecnologia i innovació, 
transports i turisme […] En realitat, els 12 temes transversals sintetitzen les reformes 
estructurals que la UCCAEP ha demandat en la història recent i es pot resumir en: 
reducció de càrregues fiscals i socials; tancament d’institucions públiques i retalla-
da de personal estatal; participació en la redacció de política pública junt amb la 
promoció d’aliances públic-privades; flexibilitzar la legislació laboral i ambiental; i 
repressió al delicte comú i el contraban.”

L’aposta del sector privat turístic a Costa Rica engloba noves possibilitats que 
contrasten amb el perfil del turista tradicional que visitava el país. Per exemple, una 
de les opcions actuals en el context del coronavirus és la d’integrar-se a l’oferta els 
anomenats “Travel Bubbles”. Aquest concepte pretén atreure turistes que es vulguin 

http://www.albasud.org/blog/es/1239/crisis-covid-19-en-costa-rica-un-escenario-cada-vez-ms-complejo
http://www.albasud.org/blog/es/1239/crisis-covid-19-en-costa-rica-un-escenario-cada-vez-ms-complejo
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allunyar de les zones amb major incidència de la COVID-19. Això implica posicio-
nar a les empreses turístiques del país en la gestió dels protocols sanitaris i de biose-
guretat per generar factors diferenciadors respecte als seus competidors.

Un altre dels objectius per al turisme postCOVID-19 a Costa Rica apunta a l’ano-
menat “Turisme Executiu” o d’alt consum. Aquest model implica l’atracció d’execu-
tius, empresaris, artistes i pensionistes de nivell mitjà i alt, mitjançant l’oferta de ser-
veis mèdics, turisme de benestar i fins i tot teletreball. En aquest sentit, els presidents 
de la CANATUR, Rubén Acón, i de la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH), 
Javier Pacheco, van explicar, que “hi ha una tendència a l’alça d’aquesta tipologia 
de visitant per retirar-se, durant períodes llargs, a llocs tranquils, però amb excelents 
serveis, per no deixar de banda les seves obligacions diàries”.

Aparentment, el gremi empresarial a Costa Rica assumeix que la baixa afluència 
de turistes estrangers serà una preocupació a mitjà i llarg termini, per la qual cosa 
aposten pel turisme de nínxol i d’alt consum. Una situació que contrasta amb la visió 
del SICA a nivell regional que tracta d’impulsar el turisme de proximitat entre els 
països de Centreamèrica.

Pel que fa al govern de Costa Rica ha anunciat que prioritzarà la recuperació del 
turisme al voltant de tres eixos fonamentals. Segons el president Carlos Alvarado: 
“Les accions immediates que el nou ministre desplegarà són l’obertura de vols in-
ternacionals de manera gradual i segura; la implementació d’eines per alleujar els 
problemes financers de les empreses del sector, i accions de reactivació econòmica, 
sempre amb un alt estàndard de seguretat sanitària en diàleg constant amb les au-
toritats de salut.” En aquest sentit, cal esmentar que a Costa Rica s’ha instal·lat una 
taula de diàleg entre el govern i el gremi empresarial turístic per coordinar aquestes 
estratègies de manera conjunta.

Al Salvador, las pèrdues del sector turístic s’estimen al voltant d’uns 1,100 mi-
lions de dòlars, és a dir, una reducció d’un 70% o 80% respecte el 2019. Actualment 
el govern del Salvador es troba enmig d’una crisi institucional que no ha permès 
claredat respecte les dates o fases de reactivació econòmica, inclòs el turisme. No 
obstant això, s’espera que a partir del 24 d’agost es comencin a reprendre algunes 
activitats no essencials de manera gradual.

Els representants del sector turístic han proposat al govern un pla de benefi-
cis fiscals per la indústria. Així mateix, van sol·licitar l’exempció d’impostos i una 
pròrroga de sis mesos pel pagament de renda del període fiscal del 2019 per a les em-
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preses turístiques. Això en el marc d’una negociació general que implica consensuar 
un pla de recuperació que tingui en compte les necessitats dels empresaris turístics.

El Ministeri de Turisme d’El Salvador ha anunciat que va avançar amb els 
protocols de bioseguretat que regulen la reactivació de l’activitat turística. La minis-
tra Morena Váldez ha dit que: “Portem diverses setmanes construint amb el sector 
turístic els protocols de bioseguretat per a les rúbriques de transport, allotjament, 
alimentació, recreació i informació, els quals són claus per obrir el sector de manera 
segura, garantint la salut i vida dels salvadorencs”.

Al seu torn, el Govern d’El Salvador va anunciar la exempció de dos tributs 
importants per totes les empreses turístiques. Durant tres mesos no es va pagar la 
contribució especial del 5% que s’usava per la promoció turística. De la mateixa 
manera, es va estendre una pròrroga de 30 dies per al pagament de l’impost sobre la 
renda (ISR) per aquesta indústria. D’altra banda, des de l’inici de la quarantena al 
país, el govern va començar a llogar més de 40 hotels per convertir-los en centres de 
contenció per allotjar a les persones que van ingressar al país després de la declara-
tòria d’emergència.

A Guatemala, la pandèmia de la COVID-19 ha implicat el tancament total o 
parcial  del 82% de les empreses turístiques. Segons l’Asociación de Investigaciones 
y Estudios Sociales (ASIES), “els restaurants han sofert una disminució de vendes 
del 72%, les línies aèries del 75% i les agències de viatges del 80%, i una mitjana 
general del sector turístic d’un 82% en disminució de vendes […] Així mateix, de 
mitjana s’ha acomiadat al 27% dels treballadors” relacionats al turisme que, en 2019, 
s’estimaven en 457,100 llocs de feina.”

Sens dubte, l’impacte de la COVID-19 a Guatemala també ha estat profund igual 
que a la resta de països de la regió. Especialment si es té en compte que, en aquest 
país, el turisme es trobava en constant creixement. L’any 2019 s’estimava, segons da-
des del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) que van arribar 2 milions 
559 mil 599 visitants estrangers, representant un ingrés total en divises de mil 249 
milions de dòlars.

La Cámara de Turismo de Guatemala (CAMTUR) ha considerat que el turis-
me intern és una alternativa a curt termini per anar recuperant la indústria i que no 
es continuïn perdent llocs de feina. En aquest sentit, Luis Rey, president d’aquest 
gremi va presentar una proposta de reactivació del sector turístic en quatre fases:

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01BTXSN6Ue1xTRz6r74kka90ZCX3Q%3A1597809815154&source=hp&ei=l6Q8X53DBorXtAb7j66wBw&q=gobierno+de+el+salvador+exencion+tributos+turismo&oq=gobierno+de+el+salvador+exencion+tributos+turismo&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCC4QJxCTAjoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoKCAAQsQMQgwEQQzoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoFCC4QsQM6CAguELEDEIMBOgQIABAKOgYIABAWEB46CAghEBYQHRAeOgUIIRCgAToHCCEQChCgAToECCEQFVDWKljtZWDLZ2gBcAB4AYABnAOIAeEzkgEKMS40Ny4xLjAuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjd6sqzsabrAhWKK80KHfuHC3YQ4dUDCAc&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01BTXSN6Ue1xTRz6r74kka90ZCX3Q%3A1597809815154&source=hp&ei=l6Q8X53DBorXtAb7j66wBw&q=gobierno+de+el+salvador+exencion+tributos+turismo&oq=gobierno+de+el+salvador+exencion+tributos+turismo&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCC4QJxCTAjoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoKCAAQsQMQgwEQQzoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoFCC4QsQM6CAguELEDEIMBOgQIABAKOgYIABAWEB46CAghEBYQHRAeOgUIIRCgAToHCCEQChCgAToECCEQFVDWKljtZWDLZ2gBcAB4AYABnAOIAeEzkgEKMS40Ny4xLjAuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEINCLUDEPICTURE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01BTXSN6Ue1xTRz6r74kka90ZCX3Q%3A1597809815154&source=hp&ei=l6Q8X53DBorXtAb7j66wBw&q=gobierno+de+el+salvador+exencion+tributos+turismo&oq=gobierno+de+el+salvador+exencion+tributos+turismo&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCC4QJxCTAjoECCMQJzoICAAQsQMQgwE6BQgAELEDOgIIADoKCAAQsQMQgwEQQzoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoFCC4QsQM6CAguELEDEIMBOgQIABAKOgYIABAWEB46CAghEBYQHRAeOgUIIRCgAToHCCEQChCgAToECCEQFVDWKljtZWDLZ2gBcAB4AYABnAOIAeEzkgEKMS40Ny4xLjAuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEINCLUDEPICTURE
https://www.eleconomista.net/economia/El-82--de-las-empresas-turisticas-de-Guatemala-cerraron-por-la-covid-19-20200728-0019.html
https://www.eleconomista.net/economia/El-82--de-las-empresas-turisticas-de-Guatemala-cerraron-por-la-covid-19-20200728-0019.html
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• Emergència
• Reactivació Econòmica del sector turístic
• Consolidació i Creixement econòmic
• Protocols de bioseguretat per al turisme (han d’estar aprovats pel Consell 

Mèdic de la ciutat i posteriorment pel Ministeri de Salut)

En aquest sentit, Guatemala també aposta per aquesta tendència de certificar les 
destinacions turístiques sota protocols de bioseguretat o “destí segur”. Això implica 
una coordinació permanent interinstitucional amb l’Estat. És per això, que mentre 
l’activitat turística segueixi suspesa el govern central ha disposat programes espe-
cífics de recolzament, com Fondo de Protección de Capitales a través del banco 
Crédito Hipotecario Nacional. Així mateix, el INGUAT ha desenvolupat una “guia 
de bones pràctiques sanitàries per la COVID-19”. Finalment, s’ha activat una Junta 
Assessora de Turisme, conformada per diferents ministeris, les cambres de Comerç, 
d’Indústria, i de Turisme, així com les línies aèries, l’Associació de Periodistes de 
Guatemala, hotels i tour operadors.

A Hondures, la crisi generada pel coronavirus ha significat pèrdues per més de 
mil milions de dòlars i la pèrdua d’uns cent mil llocs de treball, segons dades dels 
gremis empresarials i del govern. En aquest país, el turisme representa aproximada-
ment el 6.5% del PIB nacional i aproximadament el 90% de les companyies de tu-
risme són micro, petites i mitjanes empreses. Això evidencia un panorama ombrívol 
per la indústria en general i s’assembla a la realitat dels països veïns.

Els empresaris turístics agrupats en la Cámara Nacional de Turismo (CANA-
TURH) van presentar al govern un Pla d’Emergència que ajudi a minimitzar els 
impactes de la COVID-19 en el àmbit laboral i el financer de les empreses. Han de-
manat crear “un fons de garanties” que recolzi els crèdits de les empreses turístiques 
amb “taxes preferencials i de llarg termini”, ja que el sector no aconseguirà la seva 
recuperació fins d’aquí un o dos anys. Així mateix, han sol·licitat la reobertura sota 
totes les condicions de bioseguretat per evitar que les pèrdues continuïn augmentant.

El pla de reactivació de la indústria turística a Hondures encara no està del tot 
clar. D’una banda, al juny es va anunciar un pla conjunt entre el Ministeri de Turis-
me i la Cambra Nacional de Turisme per a establir “aliances” que evitin més pèr-
dues de llocs de feina, estableixin protocols de reactivació de diferents establiments 

https://forbescentroamerica.com/2020/04/02/sector-turistico-de-honduras-estimo-perdida-de-1050-millones-de-dolares/#:~:text=El turismo est%C3%A1 viviendo %E2%80%9Cla,(1.050 millones de d%C3%B3lares).
https://forbescentroamerica.com/2020/04/02/sector-turistico-de-honduras-estimo-perdida-de-1050-millones-de-dolares/#:~:text=El turismo est%C3%A1 viviendo %E2%80%9Cla,(1.050 millones de d%C3%B3lares).
https://forbescentroamerica.com/2020/06/12/honduras-busca-reactivar-turismo-que-ha-perdido-1048-millones-de-dolares/
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depenent de les fases de reobertura econòmica i que estarien prioritzant el turisme 
nacional davant la falta de visitants estrangers.

No obstant això, aquest agost la ministra de turisme, Nicolle Marder, en decla-
racions a la premsa local va afirmar que “mentre que no s’anunciï la implementació 
d’un salconduit turístic, ha de quedar clar que no es reactivarà aquest sector de 
l’economia d’Hondures”.  Això s’explica perquè al país encara es mantenen les res-
triccions de circulació de les persones, la qual està limitada pels dígits del document 
d’identitat. Referent al “salconduit turístic”, la ministra va esmentar que és una cosa 
que “estan considerant” per la reactivació del sector i que això implicaria que la per-
sona no només podria mobilitzar-se en el seu moment de trànsit assignat, sinó que 
la seva reserva d’hotel també funcioni com una acreditació de mobilització interna.

Reflexions finals 

La pandèmia ha arribat per revolucionar el turisme en totes les seves dinàmiques, 
per la qual cosa aquest context pot suposar un increment de la precarietat i els pro-
cessos de despossessió, o bé, contràriament, podria representar una oportunitat per 
millorar les formes de gestió del turisme que condueixin cap a un model equitatiu, 
sostenible i inclusiu. Una indústria que tingui en compte els drets col·lectius i terri-
torials, la justícia socioambiental dels territoris i la sostenibilitat.

Els models de turisme hegemònic global semblen continuar apostant per l’eliti-
zació dels serveis turístics. En alguns destins ja es comença a implementar el segell 
de viatge segur o safe travels presentat pel Consell Mundial de Viatges i Turisme, 
que té la intenció d’alinear i homogeneïtzar el turisme del futur. Les grans empreses 
turístiques que tenen la capacitat per desenvolupar estratègies financeres amb línies 
de crèdit i proposta de negociació amb la banca, són les que mostren un interès per 
accelerar la reactivació del turisme. 

Tanmateix, això exclou a les petites i mitjanes iniciatives turístiques d’aquestes 
propostes de reactivació immediata, ja que han de postular-se i sotmetre’s a rigorosos 
processos d’inspecció. No compten amb les mateixes facilitats de negociació o con-
secució de noves línies de crèdit. Així mateix, s’hauran de tenir en compte les noves 
mesures de control migratori i els controls sanitaris que incidiran en la capacitat de 
pagament dels turistes. D’altra banda, les propostes de recuperació a Centreamèri-
ca s’han focalitzat en les exempcions fiscals, la reducció de les taxes de serveis i la 

https://wttc.org/COVID-19/SafeTravels-Stamp-and-Assets
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pròrroga en el pagament d’impostos. Però poc s’ha dit davant del desemparament de 
les i els treballadors en aquest context de pandèmia, que han estat els més afectats 
amb les retallades de personal, precarització laboral i falta de suport governamental 
en temps de desocupació. No s’han plantejat mesures i normatives que portin a pro-
tegir l’ocupació, evitar la precarització laboral i defensar els seus drets laborals i de 
la seguretat social. És a dir, la narrativa de la reactivació o recuperació del turisme 
a Centreamèrica es refereix exclusivament al rescat de les empreses turístiques, a 
l’harmonització de polítiques regionals, a la cerca d’un nou perfil de turista, cada 
vegada més elititzat. No obstant això, queden pendents propostes de polítiques labo-
rals regionals que brindin protecció als quals realment sostenen aquesta indústria, 
que són els i les treballadors del sector.

Aquest context de pandèmia marca un abans i un després en el turisme centrea-
mericà. És un moment que requereix posar atenció i replantejar les maneres de con-
duir el turisme, és el moment de construir noves esperances en la gestió del turisme, 
és a dir, un model integral i holístic basat en una ètica social i ambiental, diversificat 
i capaç de suportar els cicles de crisis.
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TURISME POSTCOVID-19: HEM DE TORNAR A FER EL MATEIX?
Daniel Hiernaux-Nicolas37  

L’anunci oficial de l’Organització Mundial de Turisme dient que el turisme in-
ternacional podria mostrar un descens de fins a un 30% aquest any 2020 és proba-
blement massa optimista (OMT, 2020), amb 2 mil milions de persones confinades 
a casa seva i l’economia mundial parada en bona part, fins que es resolgui una crisi 
el vector de la qual és encara molt mal conegut i el seu remei es troba entre els bons 
desitjos d’una ciència incapaç de resoldre’l ni a curt ni mitjà termini. Quina para-
doxa que s’hagi desplomat en tan poc temps la invitació del capitalisme global a una 
major mobilitat, a gaudir d’un món alliberat de les seves fronteres!

El nostre món ha canviat radicalment: que la casa es tornés un “búnquer”, com 
va afirmar anys enrere la investigadora Alicia Lindón (2006), s’ha fet realitat en un 
grau que encara és difícil d’assumir. No han faltat les invitacions a invertir a la casa 
per a poder practicar un cocooning reparador de les pressions de la vida quotidiana 
i del treball38. Que la casa sigui l’últim refugi enfront d’un món violent, complex, 
turmentat, potser podia ser acceptable per a molts. Però que es tornés l’únic cau de 
l’ésser humà, és una cosa molt més difícil d’assimilar.

Al mateix temps, l’evolució de la tecnologia ha generat des de temps enrere una 
acceleració de les innovacions per a produir dispositius electrònics destinats a po-
sar-nos en contacte amb els altres, per a resoldre el treball en línia o comprar béns 
a distància que s’envien a casa. Els dispositius que converteixen la casa en “intel·li-
gent”, els quals suposadament ofereixen majors facilitats per a viure la quotidianitat 
a la llar, no només es van multiplicar en l’última dècada, sinó que han permès viure 
de manera més enclaustrada, com a monjos medievals: una mena de Nirvana capita-
lista, de la qual es pot gaudir assessorat per coachs en línia i apps per al mòbil que 
ens ofereixen tècniques de relaxació.

37 Daniel Hiernaux-Nicolas és catedràtic de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials (FCPyS) de la Universitat 
Autònoma de Querétaro, Mèxic. Aquest article es va publicar a Alba Sud el 29/04/2020.

38 Neologisme proposat per Faith Popcorn (sic), futurólòga, buscadora de tendències i consultora de marketing a 
fines dels anys vuitanta, que es define como la “…tendencia de que el individuo socialice cada vez menos y se vaya 
retirando a su hogar, que convierte en su fortaleza” (Wikipedia). 

https://www.unwto.org/es/turismo-covid-19
https://www.unwto.org/es/turismo-covid-19
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Alhora, la mobilitat personal per mitjà del viatge, s’ha aprofundit mitjançant una 
disminució relativa dels preus dels vols, una oferta d’allotjaments més econòmica 
per les plataformes tipus Airbnb, i múltiples mecanismes. Així, al mateix temps d’un 
creixent replegament domèstic voluntari s’ha estès la potencialitat del viatge com a 
diversió, com un trencament amb els ritmes de vida desenfrenats tant a la feina com 
a la vida quotidiana.

Al seu torn, aquesta expansió de la mobilitat mundial ha estat explotada pel capi-
talisme, per tal de reduir els costos i vèncer moments difícils de crisis: s’ha plantejat 
buscar llocs on els costos de producció siguin menors i identificar les comunitats 
més explotables a través de processos laborals que semblen calcats de l’edat mitjana. 
Aquestes són algunes de les estratègies més àmpliament aplicades per a sortir de les 
crisis redundants del capitalisme des dels anys vuitanta: així i tot no s’ha aconseguit 
recuperar un creixement significatiu i estable de les economies desenvolupades i una 
certa millora observable dels indicadors macroeconòmics de l’economia mundial, 
més aviat ha estat induïda pel creixement extremadament ràpid de la Xina i uns pocs 
països que han tornat a dinamitzar, encara que parcialment, l’economia mundial.

En aquest esquema el turisme internacional s’ha establert com a suport per a 
l’economia mundial i les xifres d’ocupació i de participació en el Producte Mundial 
han estat la seva millor imatge de marca. I ha sigut així particularment per a països 
que pretenen integrar-se en els nuclis durs del capitalisme contemporani. Els països 
de l’est d’Europa, el contorn del Mediterrani, alguns països llatinoamericans que 
s’han tornat potències turístiques com Mèxic o el Brasil, han sortit engrandits en els 
seus resultats macroeconòmics pel creixement ràpid del turisme internacional.

En aquest context, la dispersió mundial des del focus inicial xinès del virus co-
negut com a COVID-19 ha vingut a trencar l’idil·li de l’economia capitalista amb el 
creixement constant. Amb unes xifres en vertiginós creixement, hora per hora, de 
defuncions i de persones en reanimació, la pandèmia ofereix imatges aterridores 
d’un món que s’ha desarticulat en els seus fonaments. Els comunicats d’agències 
internacionals relaten ja una crisi mundial sense precedents amb efectes significatius 
en tots els països. Val la pena llavors reflexionar més en detall sobre l’impacte de la 
COVID-19 sobre el turisme, possiblement un dels conjunts d’activitats globalitzades 
més afectades.

Hem de recordar que el viatge convoca a gairebé totes les branques econòmi-
ques, per la qual cosa la magnitud de la crisi que significa la gairebé paralització 
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total dels viatges locals i internacionals, és molt més severa que el que assenyalen les 
estadístiques. Aquestes dades sempre han tingut poca solidesa per falta de cobertura 
adequada d’informació, no només a escala mundial, sinó també en l’àmbit nacional i 
local. Tampoc ha de descartar-se una possible manipulació d’informació a escala na-
cional i internacional. Les dades de les quals disposem són essencialment de turis-
me internacional que inclouen indicadors com la capacitat hotelera, els moviments 
aeris, les nits/turistes, i entrades de turistes per essencialment per aeroports39. Si bé 
és substancial la caiguda d’aquestes activitats, l’interès va més dirigit al que es diu 
l’efecte multiplicador: per cada lloc de feina en un hotel, s’estima que es creen tres 
altres en activitats connexes, com el transport terrestre, venda de souvenirs, i altres, 
totes elles a la disposició del turista, però que no són considerades com l’essència 
mateixa del viatge turístic i no es registren com a tal.

Estem parlant de batallons complets de persones que treballen a microempreses 
o en la total informalitat del treballador aïllat (acomodador de cotxe, venedor de roba 
o menjar a la platja, etc.). D’això en sabem poc, tret que quan el turisme està en auge, 
envaeixen literalment les destinacions turístiques. Aquestes persones formen part 
del que el geògraf brasiler Milton Santos (1976) va dir “el circuit inferior de l’eco-
nomia urbana”, en aquest cas de l’economia turística. En el context actual d’aturada 
de l’activitat turística a causa dels decrets oficials de no sortir al carrer i confinar-se 
a casa, imposats a gairebé tots els països afectats pel virus, es tracta de persones que 
s’han vist invisibilitzades per la falta d’activitat.

El problema que emana d’aquesta constatació, és que el coneixement que acon-
seguim tenir del turisme es basa en la formalitat, en les empreses reconegudes com 
a tals, no en les “petites mans” que s’empren en el turisme. A més, no ha d’oblidar-se 
que la major part de l’ocupació en empreses anomenades “formals” és passatger, de 
temporada i molt mal pagat com ho ha assenyalat Ernest Cañada (2015). Aquestes 
persones van ser les primeres a invisibilitzar-se sense cap indemnització i van aug-
mentar progressivament les files de les víctimes de la crisi sanitària.

La crisi del turisme es deu essencialment a una crisi de mobilitat, pel fet que 
l’estratègia usada àmpliament contra el virus és el “queda’t a casa” i cancel·lar totes 
les activitats que puguin ser arriscades per la propagació possible del virus: evitar 
les reunions de persones –des d’anar a un restaurant com la cancel·lació dels jocs 
olímpics de Tòquio 2020–, no desplaçar-se, tornant així a un model gairebé medieval 

39 Pel turisme intern o nacional a la majoria de països les dades son només estimacions.
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de control de la població en les seves arribades i sortides dels assentaments humans. 
S’ha vist clarament en el tancament d’entrada a pobles, brigades de residents locals 
detenint les entrades i sortides, en síntesis, la imposició d’un model de confinament. 
Tot això, com ho ha assenyalat Néstor García Canclini en un article recent, amb 
riscos seriosos per a la democràcia, les llibertats individuals i que podria tornar-se 
una nova forma de governança40.  

Polítiques públiques i pressions corporatives per al retorn a la “normalidtat”

És gairebé impossible determinar un escenari creïble de postvirus per al turisme. 
Una situació gairebé segura és que tots els governs estaran pressionats pels poders 
fàctics en turisme, que són les grans cadenes hoteleres i les línies d’aviació entre 
altres actors, escudats pels “magnífics resultats macroeconòmics” de la mal ano-
menada “indústria sense xemeneies”. El secretari de Turisme de Mèxic, Miguel 
Torruco Márquez va esmentar recentment que resulta imprescindible reactivar el 
sector turístic mexicà, perquè el seu superàvit comercial de 12 mil milions de dòlars 
a l’any és equivalent al dèficit de la indústria petroliera. Un bon exemple d’un discurs 
economicista que ignora la magnitud de la problemàtica social. 

Com s’ha venut aquesta imatge del turisme a través dels ministeris correspo-
nents a la població i als possibles turistes internacionals mitjançant campanyes pu-
blicitàries multimilionàries, és evident que les propostes de tornar a l’estat anterior 
–una lliure circulació dels turistes– rebrà el vistiplau de la major part de la població:  
el nivell d’aprovació serà molt elevat.

Més fins i tot, els propis invisibilitzats aplaudiran aquestes mesures, anhelant 
un retorn a la feina. Al capdavall, la població desitja sortir dels seus quatre murs, la 
qual cosa és molt legítima, àvida de reiniciar la persecució de l’imaginari de felicitat 
que ha estat pacientment construït per l’enginyeria imaginativa de les empreses tu-
rístiques i pels mateixos turistes, la qual el virus ha vingut a posar entre parèntesis 
per la restricció al moviment de persones. 

40 García Canclini a una entrevista recent opinava que: “El que ha passat abans i durant la pandèmia amb els 
recursos tecnològics de control social i amb les rebel·lions fa dubtar si l’experiment actual amb el teletreball 
massiu i aïllament s’aprofitaran per inhibir a llarg termini les protestes (de la Xina i Xile). Entrevista exclusiva 
a Clarín, revista N, 6 d’abril del 2020, sota el titular “¿Llegará el coronavirus a aplastar las demás luchas en 
curso?”. Consultat el 26/04/2020.

https://www.clarin.com/revista-enie/-revolucion-mundial-_0_4pX-ZaJL7.html
https://www.clarin.com/revista-enie/-revolucion-mundial-_0_4pX-ZaJL7.html
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No obstant això, molts interrogants ens aguaiten de cara a aquesta aparent vic-
tòria del model turístic actual, al possible retorn a la situació anterior, fins i tot amb 
mesures sanitàries de precaució.  

Val la pena recordar, en primera instància, que el turisme ha estat un gran depre-
dador de la naturalesa, hem de seguir així quan s’ha parlat amb força de la necessitat 
d’una nova consciència i actuació ambiental? L’emergència sanitària en una certa 
forma ha boicotejat els esforços de conscienciació pel canvi climàtic i a la inoperàn-
cia en el mitjà i llarg termini del model econòmic actual. Quan Greta Thunberg, 
acabava de creuar l’Atlàntic en vaixell i arribava a Lisboa el 3 de desembre del 2019, 
la COVID-19 ja havia començat la seva sinistra epopeia a Wuhan. 

Quin futur li espera als creuers? Hospitals o cementiris surant, per començar, 
no està ni clar que estiguin tan ben vistos pels turistes. Criticats per la seva falta de 
respecte amb el medi ambient a força d’abocar combustible en alta mar, la contami-
nació atmosfèrica per partícules cancerígenes provinents del combustible que usen, 
el dany a les barreres de coral, la descàrrega d’aigües negres i escombraries en alta 
mar... Els creuers són clarament letals com s’està veient amb aquesta crisi. No obs-
tant això, dues grans potències en competició per la producció naviliera de vaixells 
de creuers, Itàlia i França, durament afectades pel virus, s’oposaran segurament per 
tots els mitjans a una necessària revisió de la pertinència de deixar prosperar una 
activitat tan extremadament nociva. 

L’argument que el turisme és un factor indefectible de molta riquesa no és accep-
table. Certament, a Mèxic, per exemple, el turisme encobreix una sèrie d’activitats 
que generen una considerable acumulació de capital, entre altres per al sector finan-
cer com els fons de pensions que s’han incrustat en diverses activitats relacionades 
amb el turisme. L’anterior s’articula amb un particular maltractament dels treballa-
dors, sous ridículs, llargues jornades de treball, absència de vacances pròpies, infor-
malitat de la contractació, absència de protecció social, etc. Si es considera que un 
indicador de la riquesa d’un país és tenir empreses i grups de persones reduïts que 
s’enriqueixen amb unes certes activitats com els creuers, llavors és que es manté la 
confusió entre el creixement i el desenvolupament. 

No només en el cas dels creuers es perfila una crisi de confiança sense prece-
dents sobre la seguretat dels destins, no sols de tipus antiterrorista, sinó alhora sani-
tària. És el turisme una activitat segura? És una qüestió que no deixarà de passar per 
la ment de molts. L’índex de confiança en el turisme s’ha desplomat (Hosteltur) i no 
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se sap si podrà revertir-se ràpidament, encara que molts creuen que, amb mesures 
com allunyar entre si les taules dels restaurants, posant alcohol desinfectant gairebé 
en cada taula i observant una estricta sanitat a les habitacions o en els avions, les 
persones recobraran la confiança, la qual cosa és dubtosa. 

Un altre factor d’atenció és quin tipus de polítiques públiques prendran els Estats 
nacionals per a donar suport a la resurrecció de l’activitat i la resposta de la població. 
A manera d’exemple, tinc el record d’un seminari organitzat l’any 1992 pel Dr. Ro-
ger Bergeret a la Universitat Autònoma de Guerrero a Mèxic, després de l’inici de la 
primera guerra del Golf, durant el qual els representants dels empresaris demanaven 
al govern el seu ple suport i contaven que la població mexicana pogués ocupar els 
allotjaments buits per la reducció radical de l’arribada de turistes nord-americans. A 
una pregunta de si vendrien aquestes places a la població nacional al preu al qual so-
lien vendre-les als majoristes dels Estats Units (al voltant de 20 dòlars de l’època per 
habitació/nit) van contestar que òbviament, no, sinó al preu de llista a Mèxic o sigui, 
entre 80 i 100 dòlars. Una mostra contundent de l’actitud per la qual es privilegia el 
guany costi el que costi…Tot sembla indicar que els polítics mostren cert temor a 
provocar l’empipament de la població, quan, segons el servei secret francès, es pre-
veuen rebel·lions urbanes, situació que el sociòleg francès Michel Maffesoli (2020) 
considera molt possible pel nivell de desconfiança que mostren les societats civils en 
el món sencer, enfront de l’actitud dels seus dirigents en els quals no confien. Tam-
poc la classe política s’enfrontarà amb els lobbies empresarials que exigeixen ja el 
retorn a la “normalitat” sota els seus termes i condicions. 

Finalment, la desocupació i la disminució de recursos de moltes persones, po-
den ser factors que al seu torn incidiran en la voluntat oficial de permetre un ràpid 
restabliment de l’activitat.

Hem de tornar a mateix? No, cent mil vegades, no. El turisme massiu, sustentat 
ideològicament en l’acumulació costi el que costi, no és sostenible en cap de les se-
ves facetes.

A més del que ja s’ha esmentat, en el context de la turistització global que han 
analitzat els autors d’un llibre amb aquest nom (Cañada i Murray, 2019), s’ha assen-
yalat una turismofòbia creixent (Huete i Mantecón, 2018), és a dir un rebuig al tu-
risme pels seus efectes en les poblacions i les localitats submergides per un turisme 
massiu invasor que també començarà a fer-se sentir més si es torna al nivell anterior 
de la pandèmia. En algunes localitats, entre les quals notòriament Venècia, les ma-
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teixes autoritats locals han expressat el seu rebuig a rebre novament hordes de turis-
tes com abans. Amb seguretat, aquest factor tindrà efectes significatius en els debats 
que es poden esperar sobre el futur del turisme en les localitats més importants. 

El mite del turisme, l’imaginari d’aquest, ha rebut forts cops en els últims vint 
anys: és temps de pensar en una nova ètica del turisme sustentada en el respecte a 
la naturalesa, a les persones residents en els llocs turístics i als mateixos turistes i 
els treballadors al seu servei, i els espais urbanitzats com a llocs de vida, de treball i 
d’identitat que pertanyen a tots. 

Les implicacions són múltiples, com no tancar-se a la possibilitat de declarar 
una moratòria de la construcció o obertura de nous hotels en els llocs més con-
gestionats. Una reflexió sobre l’escala dels projectes és imprescindible i una nova 
conceptualització de les edificacions hoteleres per a tornar-les obligatòriament més 
sostenibles dins de projectes de menor escala (amb menys habitacions, hostes i 
activitats). Alhora, s’ha de plantejar una restricció radical dels creuers, fins que es 
gestionin condicions d’operació compatibles amb l’entorn social, el medi ambient 
marítim i el terrestre.    

Cap a una reforma del turisme

En aquesta necessària fase de renovació o potser de reforma del turisme, també es 
fa imprescindible posar l’accent en el turisme nacional cap a un redescobriment de 
les identitats locals, dels seus valors i riqueses i impulsar un turisme de petita escala, 
solidari, just/equitatiu i respectuós amb les persones, llocs i identitats, articulat amb 
cicles curts de desplaçament dels turistes, de proveïment i d’espai integrat a les ac-
tivitats: en aquest sentit, la reconquesta del temps per mitjà d’un turisme lent, slow 
tourism, centrant el turisme en espais reduïts, permetria avançar en la línia d’un 
turisme solidari amb el seu territori d’inserció, que no pot ser un altre que un espai 
microregional. 

El turisme respon a un desig subjectiu que articula l’imaginari de la pèrdua del 
paradís perdut i el desig de descobriment, de coneixement de l’altre. La seva orga-
nització i aprofitament com a mecanisme per acumular intensivament riqueses, ha 
desvirtuat aquesta mobilització d’interessos personals i col·lectius cap a una mobilit-
zació de mitjans per convertir-la en alguna cosa semblant a una activitat econòmica. 
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És temps de repensar el turisme, de donar-li una nova cara (no una màscara) que 
sigui més amable pel planeta. La crisi de la COVID-19 és una crisi social, no només 
una pandèmia, és l’ocasió que ens obliga a preguntar-nos si hem de renovar la nostra 
acceptació del model actual o pensar a replantejar els fonaments de la relació que 
tenim amb el turisme.  
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DEL «VIRUS COROCLIMÀTIC» A LA RECONVERSIÓ DEL SISTEMA 
SOCIOECONÒMIC. APROFITEM L’OPORTUNITAT
Cati Torres41  

El científic rus Vladimir Verdnasky ja va advertir fa un segle que “l’activitat tècni-
ca i econòmica moderna de l’«home civilitzat» esdevé en si mateixa una autèntica 
força geoquímica, inèdita en l’evolució de la vida sobre la Terra, que romp l’equilibri 
secular de la biosfera”, tal i com ens recorda  Grinevald (2005; p.405). Quasi cent 
anys després de l’admonició de Verdnasky, la crisi sanitària que patim torna a recor-
dar-nos una realitat que seguim obstinant-nos en no mirar a la cara: la dels perillosos 
impactes de la «força geològica» en què s’erigeix el metabolisme de la civilització 
industrial, consumidor intensiu de recursos, materials i energia, gran generador de 
residus i emissions i responsable d’importants desigualtats socials. Així, i com si 
d’una «primavera silenciosa» es tractàs, la crisi de la COVID-19 recorre, avui, els 
globalitzats, saturats, atrafegats i fragorosos pobles i ciutats del «món civilitzat» i els 
sumeix, a tall d’advertència, en una sort de silenci eixordador.

Urgeix reconvertir el sistema socioeconòmic

La pandèmia actual posa de manifest la fragilitat de l’existència humana. Com la 
de la resta d’espècies, la nostra existència està condicionada per l’equilibri dels eco-
sistemes, un equilibri que, si rompem, ens pot dur a conseqüències impredictibles. 
Depenem de la biosfera de què formam part, quelcom que sembla que hem oblidat 
durant els darrers quasi 300 anys. Una biosfera els elements biòtics i abiòtics de la 
qual estan interconnectats, on atmosfera, hidrosfera, litosfera i biologia són un tot 
que obliga a analitzar i a entendre aquella des d’“una visió planetària […] en el sentit 
d’estudiar la resposta del nostre planeta com entitat unificada”, com apuntà, per pri-
mer cop, el biogeoquímic rus abans esmentat en encunyar el terme biosfera (Mar-
galef, 1997; p.10). Obviar la nostra connexió biològica amb la natura i, el que és el 
súmmum, pensar-nos que podem dominar-la ens ha dut a construir un model de 

41 Cati Torres és Professora Titular d’Economia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i Secretària del Laboratori 
Interdisciplinari sobre Canvi Climàtic de la UIB. Aquest article es va publicar a Alba Sud el 02/04/2020.

http://fcmanrique.org/fcm-publicacion/la-biosfera-2/?lang=es
http://fcmanrique.org/fcm-publicacion/la-incidencia-de-la-especie-humana-sobre-la-faz-de-la-tierra-1955-2005/?cpg=1&me=1&lang=es
http://fcmanrique.org/fcm-publicacion/la-biosfera-2/?lang=es
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desenvolupament social que no ens ha fet més resilients, sinó tot el contrari, més frà-
gils, perquè cerca, amb la brúixola de la competitivitat, un objectiu impossible en un 
planeta finit, el del creixement  il·limitat de l’ús de materials i energies no renovables 
sobre el qual se sustenta tota ideologia del creixement econòmic (la verda, sostenible 
o inclusiva, també), amb la consegüent generació massiva de residus i emissions, 
alterant per a aquest fi l’equilibri ecològic planetari. Un model que menysprea en 
favor del «salvi’s qui pugui» la importància del fenomen de la simbiosi que, com 
deia Lynn Margulis, “impulsà l’evolució de la vida a la Terra des de les seves formes 
inicials més simples cap a la configuració dels organismes i ecosistemes més com-
plexes que avui composen la biosfera” (Naredo, 2005: 183). Així, el nostre model 
socioeconòmic ens fa més vulnerables perquè, amb la desforestació i la urbanització 
massives, entre molts d’altres, contribueix a rompre les barreres naturals entre els 
animals que serveixen d’hostes a molts de virus i altres patògens i els éssers humans. 
O facilita, amb l’augment de la temperatura global mitjana del planeta al qual ens 
està conduint, que molts d’altres virus i patògens arribin fins a nosaltres a través de 
vectors transmissors propis de regions tropicals.

La crisi sanitària que vivim hauria de servir-nos de revulsiu per a dur a terme la 
necessària i urgent reconversió del model socioeconòmic actual. I és que la degrada-
ció ecològica planetària ja no permet més demora. La creixent intensitat energètica 
i material que el nostre metabolisme socioeconòmic exigeix per a la seva supervi-
vència i els elevats impactes ecològics i socials que es deriven del seu desenvolupa-
ment ens duen a un escenari d’insostenibilitat que no pot perpetuar-se en el temps 
ni ecològicament ni socialment. No podem seguir apostant per un model que, sobre 
la base de la desigualtat social i la vulneració de drets fonamentals, depreda la na-
tura i milers de milions de vides humanes. Un model en el que uns pocs països rics 
i nuclis metropolitans utilitzen el territori com a font d’abastiments i abocador de 
residus tot contribuint a la polarització social i territorial, no només en el món, sinó 
també dins de les seves pròpies fronteres. Perquè és aquest model el que ens situa a 
la corda fluixa. Cal començar a planificar i consensuar entre totes i tots un model de 
gestió alternatiu que situï les persones i la natura en el centre de les polítiques. Que 
es vinculi a un pla més ambiciós i il·lusionant de sanejament i millora dels territoris 
que apunti cap a horitzons ecològics més viables i saludables que l’actual des del res-
pecte, la cura i la protecció de les persones. Ha de preocupar-nos la COVID-19, però 
també el canvi climàtic, l’alteració del cicle global de nitrogen, la pèrdua de la capa 

http://fcmanrique.org/fcm-publicacion/la-incidencia-de-la-especie-humana-sobre-la-faz-de-la-tierra-1955-2005/?cpg=1&me=1&lang=es
https://www.eldiario.es/interferencias/Causalidad-pandemia-cualidad-catastrofe_6_1010758925.html
https://www.eldiario.es/interferencias/Causalidad-pandemia-cualidad-catastrofe_6_1010758925.html
http://lincc.uib.eu/wp-content/uploads/CES-UIB-Estudi-H2030_Cap%C3%ADtol-5-136-214-2.pdf
http://lincc.uib.eu/wp-content/uploads/CES-UIB-Estudi-H2030_Cap%C3%ADtol-5-136-214-2.pdf
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d’ozó, la pèrdua de biodiversitat, l’erosió del sòl, la contaminació de l’aire i de l’aigua 
o la sobreexplotació dels recursos pesquers, per posar només alguns exemples dels 
nombrosos conflictes ecològics que, en paral·lel amb profunds conflictes socials, són 
provocats pel metabolisme de la civilització industrial.  

No hi ha equilibri ecològic sense justícia social

Així les coses, haurem de valorar amb cautela les millores ambientals que estam 
observant en aquests dies. Sens dubte, l’enorme reducció de l’activitat econòmica ha 
dut a disminuir de forma important la contaminació a molts territoris. El tancament 
d’un nombre elevat d’empreses o la disminució dràstica de la seva activitat i un ús 
extremadament menor del transport de tot tipus han permès millores substancials 
de la qualitat de l’aire. Tots hem vist les dades de la NASA i l’Agència Espacial 
Europea sobre la reducció de les emissions de diòxid de carboni i de nitrogen a la 
Xina i Itàlia, per exemple. Quelcom que també ha succeït a moltes altres regions. I 
també hem vist millores en la qualitat de l’aigua dels canals de Venècia, una ciutat 
molt castigada pel desenvolupament de la indústria creuerística, molt transparents i 
albergant novament grans quantitats de peixos petits. O, fins i tot, porc senglars a la 
Diagonal de Barcelona, ànneres a les autopistes andaluses i dofins als ports de Ba-
lears. Sembla que la natura està recuperant els espais que li hem robat... Però no s’ha 
d’oblidar que aquestes millores ambientals no són el resultat d’una estratègia plani-
ficada i consensuada socialment sinó la conseqüència d’una paralització dràstica de 
l’activitat humana que, a més, va acompanyada d’un elevat cost social. La privació 
de llibertat de les persones; l’angoixa que estan patint les més vulnerables per tenir 
una salut delicada o per tenir una situació econòmica precària (dues característiques 
que, per cert, solen anar de la mà), i que torna a alertar-nos que aquesta crisi, si no 
implementam un pla de xoc social ambiciós i potent, tornaran a patir-la més intensa-
ment, i injustament, les classes populars; o la pressió a què estam sometent el nostre 
personal sanitari, agreujada per una falta de recursos que, no ho oblidem, és fruit 
del desmantellament progressiu de la sanitat pública que s’accentuà encara més amb 
les polítiques “austericides” implementades arrel de la crisi de 2008, són ingredients 
socials que no han de configurar la recepta del camí cap a la sostenibilitat ambiental. 
Aquest camí només pot dibuixar-se des d’una societat cohesionada, justa i iguali-
tària que posi les persones, i no l’IBEX35, en el centre de la gestió política. 

https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/23/coronavirus-pandemic-leading-to-huge-drop-in-air-pollution
https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585301613_468266.html
https://elpais.com/elpais/2020/03/27/opinion/1585301613_468266.html
http://www.albasud.org/blog/es/1198/la-singularidad-cultural-como-causa-de-la-expansi-n-del-covid-19-en-espa-a-una-respuesta
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Ens endinsam dins un període de reptes importants en què haurem d’afrontar de 
forma urgent la situació d’emergència ecològica i social en què estam immersos i de 
què, per cert, l’emergència climàtica és només una de les seves múltiples cares. La 
COVID-19 pot complicar encara més aquesta situació si la gestió de la crisi sanitària 
no se centra en protegir amb contundència tota la població amb la implementació 
d’un pla de xoc social valent que, a més, serveixi de revulsiu per a la reconversió 
necessària i urgent de què estam parlant. I és que, si la gestió de la crisi torna a posar 
l’accent en la protecció del poder corporatiu-financer i converteix, novament, les 
classes populars en les que més la pateixen, fent-les encara més pobres i vulnerables, 
el camí cap a horitzons ecològics i socials més viables i saludables no serà possible. 
Si volem sortir d’aquesta crisi essent una societat més resilient, hem de centrar les 
mesures que adoptem en la protecció de les persones i no en la perpetuació de l’statu 
quo que ens ha dut a ella i ens portarà més problemes en el futur Segons com gestio-
nem la situació, podem dirigir-nos cap a un escenari ecològicament i socialment més 
viable i saludable per a totes i tots o cap a un escenari de major pobresa i vulnerabi-
litat social. De nosaltres depèn. Sens dubte, el camí cap a un escenari ecològicament 
i socialment més viable i saludable només serà possible des d’un canvi del marc 
mental i institucional actual. D’aquí que els reptes als quals ens enfrontam avui no 
siguin només importants sinó també extremadament complexos.

I és que la doctrina del xoc, com alerta la periodista, escriptora i activista ca-
nadenca Naomi Klein, fa que la confusió i la por a què duen les crisis puguin ser 
aprofitades molt fàcilment pel poder corporatiu-financer per a demandar reformes i 
polítiques que només afavoreixin la minoria privilegiada de sempre. És més, exis-
teixen incentius molt forts per part d’aquest poder per a promoure encara més, amb 
la connivència del poder polític, aquesta por i aquesta confusió en un intent de tenir 
una població més controlada. I contra aquest «virus» també s’ha de lluitar. S’ha 
d’evitar aquesta manipulació i exigir transparència a la vegada que la implementació 
de mesures encaminades a protegir de forma valenta les persones tot garantint els 
seus drets i no vulnerant-los per a sumir-les en un estat de major pobresa i precarie-
tat. Una població més vulnerable és una població més fàcil de controlar. Si, atenent 
a les tesis de Klein, la gestió de la crisi sanitària i de les conseqüències econòmiques 
i socials que d’això se’n deriven cerca perpetuar, o inclús reforçar, l’actual model 
socioeconòmic, llavors aquells sectors que són estratègics per al desenvolupament 
del capitalisme global, com són el sector financer i el turístic-immobiliari, que acos-

https://www.eldiario.es/ultima-llamada/parado-seco-ahora-cambiar-direccion_6_1009709045.html
https://www.eldiario.es/ultima-llamada/parado-seco-ahora-cambiar-direccion_6_1009709045.html
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tumen a socialitzar les seves pèrdues però no a compartir els seus beneficis, torna-
ran a treure tallada. Ho hem vist amb la gestió de la crisi financera de 2008 o, més 
recentment, amb la del col·lapse de Thomas Cook o amb la de borrasca Glòria.

Tenim els ingredients per a la recepta del canvi 

El context d’emergència ecològica i social en què ens movem imposa, avui, més que 
mai, no perpetuar els errors o servituds del passat. L’afany nerviós per a «rellançar 
l’economia com més aviat millor», sustentat en la inquietud social generada per la 
por i la incertesa de moltes persones i l’oportunisme i l’avarícia de moltes altres, no 
hauria de satisfer-se amb la recepta del «més del mateix», perquè la recepta de sem-
pre, ja caduca, no només no ens permetrà afrontar millor el futur de decreixement 
en l’ús de determinats recursos i materials que se’ns acosta, gens falaguer, per cert, 
sinó que farà que les amenaces a què estam exposats deixin de ser l’excepció per a 
convertir-se en la regla. L’objectiu de «rellançar l’economia com més aviat millor», 
doncs, hauria de «simbiotitzar-se» amb el de cercar la co-evolució del nostre sistema 
social, polític i econòmic amb les exigències ecològiques d’un planeta que és finit i 
fer-ho sobre els fonaments d’un model orientat cap al manteniment i la reproducció 
de la vida. Caldria, doncs, des de la intel·ligència que atorga la humilitat, «rellançar 
una economia més humana». Perquè, com advertia el Nobel alternatiu d’Econo-
mia Manfred Max-Neef (2011), “l’economia ha de servir les persones, i no les perso-
nes l’economia”. Aquest sí és un objectiu possible. Un aspecte molt interessant que 
està posant de manifest aquesta crisi sanitària és que existeix la possibilitat real de 
fer les coses d’una manera diferent. Ens mostra, sense embuts, que tenim els ingre-
dients socials necessaris per a dur a terme la reconversió del model socioeconòmic 
que demanda de forma urgent la crisi ecològica i social i, per tant, la sanitària, que 
vivim. Veiem, per una part, que les institucions estan prenent una sèrie de decisions 
que eren impensables fa tan sols unes setmanes, cosa que demostra que existeix 
una capacitat institucional real de reacció i de mobilització d’una gran quantitat de 
recursos si es creu que l’objectiu val la pena. Per l’altra, i, si de cas, més rellevant, 
aquesta crisi està impulsant nombroses accions de persones i col·lectius que se sus-
tenten en els principis de reciprocitat, cooperació, solidaritat i amistat, uns principis 
que no són aliens a la condició humana tot i que l’actual sistema socioeconòmic 
tracti d’ofegar-los contínuament per a convertir-nos en éssers competitius, egoistes 

http://www.albasud.org/noticia/es/1192/la-vulnerabilidad-de-la-especializaci-n-tur-stica
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i individualistes amb la finalitat d’assegurar la seva supervivència. Només ens resta 
convèncer-nos i convèncer les nostres institucions que aquest objectiu de reconver-
sió val molt la pena.

El ressorgiment, en aquests dies difícils, d’aquestes qualitats humanes, fins avui 
latents, ha de servir a aquest convenciment. Perquè aquestes qualitats són els nu-
trients que poden alimentar la construcció d’una filosofia comuna del desenvolupa-
ment humà, tasca que hem descuidat i que és clau per a l’assoliment d’una biosfera 
en harmonia, com suggeria Mumford (1955) quan raonava sobre les seves “Pers-
pectives” durant la darrera part del Simposi “Man’s role in changing the face of the 
Earth” de 1955. Deia aquest autor (1955: 492) que “si volem aconseguir algun grau 
d’equilibri ecològic, hem d’aspirar també a un equilibri humà”. Sembla, doncs, que 
se’ns dibuixa al davant el moment adequat per a definir conjuntament la urgent meta 
social i global, encara inexistent, que ha de dur-nos al disseny d’un «pla d’acció per 
i per a la vida», tal i com demanda l’actual crisi socioecològica. La força de l’amor a 
la Terra i a les nostres veïnes i veïns, que apuntala les nombroses manifestacions de 
reciprocitat, cooperació, solidaritat i amistat que han ressorgit en aquestes darreres 
setmanes, ha de convertir-se en l’espurna necessària per a arrencar els motors del 
canvi. Una força la importància de la qual també recordava Mumford (1955; p. 500) 
amb unes belles paraules que, quasi tres quarts de segle més tard, segueixen gau-
dint d’una palpitant actualitat: “En aquest moment, necessitam un amor redemptor 
i universal […] per a poder rescatar la pròpia Terra i totes les criatures que l’habiten 
de les insensates forces de l’odi, la violència i la destrucció”. Unes paraules que han 
d’incitar a la reflexió, però també a l’optimisme. Tenim la força social de l’amor a 
la vida. Ho estam demostrant. Aprofitem, doncs, aquest moment excepcional per a 
revertir, d’una vegada per totes, la situació que ens ha dut fins aquí. Perquè potser ja 
no tendrem moltes més oportunitats.
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LA COVID-19 I LES PERSPECTIVES PER A UNA TRANSFORMACIÓ 
RADICAL DEL TURISME
Raoul Valerio Bianchi42  

Després de l’esclat de la pandèmia de la COVID-19, totes les destinacions turístiques 
del món han establert restriccions als viatges, mentre que el 45% estan parcialment 
o totalment tancades. Malgrat l’experiència de disrupcions prèvies, ja sigui causades 
pel terrorisme, crisis financeres o pandèmies, pocs podrien haver predit l’abast i la 
gravetat de l’impacte que la COVID-19 ha tingut en les societats i economies de tot 
el món. La creença en la capacitat de recuperació del turisme és tan alta que, a finals 
de gener, l’OMT va pronosticar un creixement del turisme del 3% al 4% l’any 2020, 
mentre que el secretari general de l’OMT destacava, arran de la fallida de Thomas 
Cook, que “en aquests temps d’incertesa i volatilitat, el turisme continua sent un 
sector econòmic de confiança”.

La pandèmia no només ha posat en relleu la importància econòmica global del 
turisme, sinó que ha permès visualitzar la manera en què l’arquitectura global, in-
terconnectada amb el turisme i els fluxos de mobilitat associats, actuen com un 
vector per la transmissió de patògens. El cas més destacat probablement són aquests 
creuers densament poblats que actuen com a plaques de Petri flotants d’incubació. 
L’OMT pronostica que les arribades internacionals podrien caure entre un 20% i un 
30% en relació amb les del 2019, mentre que els ingressos disminuiran entre 350 i 
400 mil milions de dòlars. L’OCDE pronostica una disminució d’un 45% del turisme 
internacional durant el 2020 i que augmentarà al 70% si la recuperació s’enredereix 
fins a setembre.

A hores d’ara, està fora de dubtes el fet que la pandèmia constitueix una profun-
da crisi del turisme mundial, així com un punt d’inflexió. No obstant això, resulta 
de vital importància resistir davant dels clams per “ajudar” a la recuperació de la 
indústria, però també hem de presentar resistències enfront de les interpretacions 
de la crisi com un simple “sot en el camí”. Encara és massa aviat per fer una anàlisi 
exhaustiva de les repercussions de la pandèmia en l’estructura politicoeconòmica 

42 Raoul Valerio Bianchi és professor de la University of East London. Aquest article es va publicar a Alba Sud 
el 22/05/2020.
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del turisme en el futur, però, moltes veus veuen amb optimisme el fet que el col·lap-
se abrupte del turisme permetrà que els destins analitzin la seva evolució històrica 
i alterin la trajectòria de creixement actual del turisme per tenir en consideració els 
límits socials i ecològics. 

Algunes destinacions ja han començat a repensar com reconstruir els seus sec-
tors turístics d’acord amb els criteris de sostenibilitat. Per a algunes, com Hawaii, 
això implica limitar el nombre de visitants i redirigir el màrqueting cap a grups 
de turistes més petits que paguen més i busquen experiències culturals i naturals. 
D’altra banda, Amsterdam, ha adoptat el model regeneratiu de l’economia del dònut 
proposat per Kate Raworth per tal de redirigir l’economia urbana amb criteris so-
cials i ambientals.

No obstant això, moltes de les respostes que s’han donat fins ara, no tenen en 
compte les lògiques polítiques de les lluites imminents per donar forma a l’estruc-
tura i organització de les indústries turístiques mundials després del xoc sense pre-
cedents provocat per la pandèmia de la COVID-19. A la llum de les configuracions 
politicoeconòmiques actuals i emergents del turisme, aquesta reflexió haurà de con-
siderar alguns dels reptes per a una ruptura radical i transformadora amb els models 
de desenvolupament turístic impulsats pel creixement, intensius en l’ús de recursos, 
i articulats sota lògiques corporatives.

La gran disrupció i els paisatges corporatius emergents del turisme

Malgrat diferents senyals de progrés, un canvi de paradigma sistèmic cap a formes 
de turisme més sostenibles i equitatives continua sent inconsistent. Progressar a 
més, resulta obstaculitzat per la cerca incessant del creixement i el paper integral del 
turisme en la contínua expansió del capitalisme, un fet reconegut fins i tot per molts 
mitjans de comunicació majoritaris. Abans de l’esclat de la pandèmia, els debats 
sobre turisme sostenible havien començat a girar entorn de l’agenda del turisme sos-
tenible 2015-2030 de l’OMT, emmarcada en els 17 Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, la premissa central de la qual és que la 
transició cap al turisme sostenible i inclusiu es pugui dissenyar mitjançant el creixe-
ment gestionat del turisme. Malgrat haver reconegut els problemes associats amb la 
sobresaturació turística (overtourism), l’OMT ha renovat el seu compromís amb el 
“creixement sostenible” en resposta a la pandèmia.
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Dit això, la pandèmia ha accelerat el declivi de les ortodòxies econòmiques neo-
liberals que han alimentat tres dècades d’hiperglobalització i creixement econòmic, 
a mesura que els estats han intervingut les economies per evitar el col·lapse de les 
empreses i disminuir els efectes de l’espiral de desocupació. Com a resultat de la 
suspensió dels viatges i els “confinaments”, el WTTC ha pronosticat una pèrdua sen-
se precedents de 100 milions de llocs de treball al sector turístic a tot el món, junta-
ment amb una disminució del 30% en la contribució del turisme al PIB mundial (2,7 
mil milions de dòlars). A més del cost immediat en termes de fallides, desocupació i 
mitjans de vida perduts, resulta molt complicat predir quines seran les coordenades 
de poder de l’economia política mundial del turisme que sorgeixin arran de la pan-
dèmia. Aquest fet es complica encara més per la naturalesa híbrida i amalgamada 
de les “indústries” del turisme, caracteritzades per múltiples interconnexions entre 
empreses de diferents grandàries i capitals, organitzades en regions globalment di-
ferenciades en una divisió desigual del treball turístic.

La pandèmia també ha deixat al descobert vulnerabilitats en les quals el turisme 
comprèn proporcions superiors a la mitjana del PIB i de l’ocupació, especialment a 
Espanya i Itàlia. Tots dos estats considerats els epicentres europeus de la pandèmia. 
Encara que és probable que a curt termini es faci un èmfasi major en el turisme intern 
quan es reiniciïn els viatges, els mercats nacionals no podran compensar fàcilment la 
pèrdua de demanda internacional. L’oferta turística és, per la seva pròpia naturalesa, 
molt perible, ni les infraestructures turístiques ni les hoteleres poden reutilitzar-se 
fàcilment per a un ús econòmic alternatiu. Potser una excepció són els actius im-
mobiliaris d’hotels que poden vendre’s potencialment per alliberar liquiditat, encara 
que l’activitat immobiliària comercial també s’ha desaccelerat considerablement.

S’estima que l’oferta hotelera mundial es reduirà un 2%. Encara que és probable 
que la majoria dels grups corporatius hotelers sobrevisquin gràcies a una combina-
ció d’ajuda estatal i finançament privat, milers de petites i mitjanes empreses que 
representen al voltant del 80% del turisme mundial lluiten per accedir a les ajudes 
governamentals d’emergència. Malgrat les considerables reserves d’efectiu i accés 
a finançament, moltes de les plataformes digitals corporatives, que havien impulsat 
una important concentració del mercat en els últims anys, han anunciat importants 
plans de reestructuració i pèrdua de llocs de feina, encara que és probable que al-
guns consolidin i expandeixin la seva posició en el mercat.
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La crisi també ha posat de manifest les tensions entre, d’una banda, els interes-
sos del capital global i les corporacions transnacionals i, per l’altra, els dels estats. 
Les companyies que sempre han predicat les virtuts dels règims de baixa regulació 
fiscal es troben ara entre els defensors més fervents de l’ajuda estatal. El sector de 
les companyies aèries és un dels més afectats per la crisi, podent enfrontar-se a unes 
pèrdues d’ingressos globals de 250 mil milions de dòlars i una pèrdua permanent de 
750.000 llocs de feina només als EUA. El lobby agressiu exercit per les aerolínies 
els ha permès obtenir ajudes estatals que són vitals per sobreviure. Si bé existeix 
una raó clara i una necessitat urgent de donar suport als treballadors acomiadats 
d’indústries que donen feina a desenes de milions de treballadors, els viatges aeris 
barats han contribuït de manera important al creixement incessant del turisme i a les 
emissions de carboni.

La majoria dels governs no han arribat a prendre posicions en les aerolínies com 
a propietat pública, amb l’excepció d’Alitalia. En lloc de simplement rescatar aquest 
sector, la crisi ofereix una oportunitat perquè els estats orquestrin una transició cap 
a sistemes de transport sostenibles alineats amb millores en les condicions laborals 
i amb els objectius de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. De fet, 
Air France-KLM va rebre un paquet combinat d’ajuda estatal franc-holandesa d’uns 
10 mil milions d’euros a canvi d’un compromís de reduir a la meitat les emissions 
cap a l’any 2030 i la suspensió del pagament de dividends. En canvi, a les aerolínies 
estatunidenques simplement se’ls ha animat a “abstenir-se” d’utilitzar els diners dels 
rescats per a dur a terme recompres d’accions o pagaments de dividends fins a se-
tembre del 2021, i limitar el pagament dels executius fins a finals de març del 2022. 
Encara que la indústria de creuers dels EUA –on tres companyies representen el 
75% del mercat mundial de creuers– també és un sector important pel que fa a llocs 
de treball, va ser exclòs del fons de rescat corporatiu de 500 mil milions de dòlars 
a causa del fet que sistemàticament han perseguit minimitzar les seves obligacions 
tributàries i eludir els estrictes estàndards laborals i ambientals mitjançant l’ús de 
“banderes de conveniència” estrangeres.

També hi ha indicis que la pandèmia pot accelerar els canvis de poder geopolític 
i econòmic que ja eren evidents abans del brot. Si bé els Estats més febles poden 
sofrir a mesura que les inversions estrangeres surtin dels mercats emergents, els 
inversors xinesos ja havien estat molt ocupats adquirint actius occidentals de tu-
risme, hostaleria i propietats abans de la pandèmia, incloent-hi marques turístiques 

https://www.airlines.org/policy-priorities-learn-more/#regulatory-burden
https://www.airlines.org/policy-priorities-learn-more/#regulatory-burden
https://www.ft.com/content/a3713e3e-6d74-11ea-89df-41bea055720b
https://edition.cnn.com/2020/04/01/business/airline-industry-outlook/index.html
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2018-10-02-01/
https://www.responsibletravel.com/copy/manifesto-aviation
https://www.jacobinmag.com/2020/03/nationalize-airline-industry-coronavirus-climate-emissions
https://www.flightglobal.com/strategy/french-government-sets-green-conditions-for-air-france-bailout/138160.article
https://thehustle.co/the-economics-of-cruise-ships/
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https://www.forbes.com/sites/douggollan/2020/03/08/cruisings-silver-lining-only-13-of-customers-are-over-70-years-old/#af2a5572bc08
https://www.businessinsider.com/cruise-lines-coronavirus-corporate-bailout-program-economy-trump-2020-4?r=US&IR=T
https://www.palgrave.com/gp/book/9783319968179
https://www.palgrave.com/gp/book/9783319968179
https://unctad.org/news/coronavirus-could-cut-global-investment-40-new-estimates-show
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europees tan emblemàtiques com Club Mediterranée i Thomas Cook. Gràcies a les 
considerables reserves de divises i a la demanda de viatges interns, les empreses 
xineses ben capitalitzades i recolzades per l’Estat estan ben situades per resistir les 
conseqüències econòmiques i augmentar les inversions en els principals actius del 
turisme, l’hostaleria, l’aviació i els béns immobles.

Els més afectats per la pandèmia són els milions de treballadors vulnerables i les 
petites empreses d’illes petites i altres destinacions turístiques de baixos ingressos 
en tot el Sud Global. Sense assistència financera internacional, aquests Estats es 
veuran molt pressionats per mantenir les empreses turístiques locals i els treballa-
dors amb permís d’absència i és probable que augmentin la càrrega del seu deute 
públic. Una proporció important dels treballadors del turisme i l’hostaleria a escala 
mundial són dones i/o migrants que sovint treballen en el sector no estructurat, amb 
escàs o nul accés al suport estatal i a la protecció social. Malgrat un major accés al 
suport estatal, els treballadors del sector turístic i l’hostaleria dels Estats rics tampoc 
s’han lliurat. Als Estats Units, el 98% dels membres dels sindicats de Unite Here 
han perdut les seves feines, mentre que els sindicats d’Europa estimen que gairebé 
el total dels 12 milions de treballadors del sector de l’hostaleria han estat acomiadats 
o estan a l’atur. Mentrestant, un nombre significatiu de treballadors de creuers mal 
pagats, molts dels quals provenen de països en vies de desenvolupament, romanen 
encallats al mar i no poden tornar a les seves llars.

Cap a un turisme democràtic, equitatiu i sostenible?

En la seva aclamada anàlisi del “capitalisme del desastre” La Doctrina de Xoc, de 
Naomi Klein cita al cèlebre pensador del lliure mercat Milton Friedman per subrat-
llar com les crisis serveixen per catalitzar transicions brusques cap a nous ordres 
politicoeconòmics:

“Només una crisi –real o percebuda– produeix un canvi real. Quan es pro-
dueix aquesta crisi, les mesures que s’adopten depenen de les idees que es 
troben voltant”.

La pandèmia de la COVID-19 té tots els atributs d’una crisi d’aquest tipus, però 
les repercussions de la qual són a escala mundial i d’una gravetat potencialment 

https://www.reuters.com/article/us-clubmed-expansion/chinese-owned-club-med-to-open-15-new-resorts-by-2019-idUSKBN15A271
https://www.ft.com/content/25f25a44-fc07-11e9-98fd-4d6c20050229
https://www.ft.com/content/3fe8a876-7d7c-11ea-8fdb-7ec06edeef84
https://unctad.org/news/impact-covid-19-tourism-small-island-developing-states
https://www.dw.com/en/coronavirus-hits-maldives-lucrative-tourism-industry/a-53131198
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https://www.propublica.org/article/inside-the-union-where-coronavirus-puts-98--of-members-out-of-work
https://effat.org/in-the-spotlight/a-sector-on-ice-tourism-in-europe-amid-covid-19/
https://www.nautilusint.org/en/news-insight/news/nautilus-flags-global-union-support-for-cruise-crew-affected-by-coronavirus-pandemic/
https://tsd.naomiklein.org/shock-doctrine.html
https://tsd.naomiklein.org/shock-doctrine.html
https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
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major que la de la depressió dels anys trenta. S’ha emfatitzat molt en el fet que la 
pandèmia ens ha donat temps per prendre’ns un respir i reconstruir les economies 
turístiques a partir de principis més sostenibles i regeneratius. No obstant això, la 
reestructuració de les economies turístiques posteriors a la pandèmia suposarà molt 
més que apel·lar a la moral o simplement esperar que el turisme “torni a créixer 
millor”, com proposa l’OMT.

Parafrasejant a l’activista del clima Bill McKibben, les veus progressistes del tu-
risme poden haver començat a guanyar l’argument, però estem lluny de guanyar la 
lluita per la transformació cap a una economia política del turisme justa, sostenible 
i gestionada democràticament. A més dels desafiaments que planteja la complexa 
estructura i organització de les ‘indústries’ del turisme, sense un programa d’acció 
transnacional coordinat per neutralitzar el control dels mercats i el capital sobre la 
governança del turisme, serà difícil pels Estats resistir a les pressions comercials per 
tal de restaurar el creixement i la rendibilitat i per fer retrocedir el lobby corporatiu 
que exigeix la flexibilització de les ‘càrregues’ fiscals i les regulacions socials i am-
bientals “restrictives”.

El progrés també es veu obstaculitzat per la falta d’un consens acordat pel que 
fa a la forma que podrien adoptar els models de turisme postpandèmics, equitatius 
i sostenibles. Aquests models van des de microalternatives disperses fins al turisme 
massiu, passant per modestes innovacions i remeis de mercat, i propostes més radi-
cals de decreixement. El que tenen en comú moltes de les solucions proposades és la 
desconnexió de l’economia política i la invisibilitat de les controvertides relacions de 
classe que conformen i determinen els resultats distributius i que sovint s’oculten en 
els marcs pluralistes de l’economia política del turisme. El perill és que les estratè-
gies de recuperació tecnocràtiques i possiblement, autoritàries, siguin dutes a terme 
per governs i empreses entregades simplement a consulta amb les “parts interessa-
des”. Els Estats també poden aprofitar l’experiència de les empreses de tecnologia 
digital per desplegar anàlisi de dades i tecnologies “intel·ligents” per la gestió de la 
mobilitat dels turistes i els encreuaments fronterers en detriment de la “seguretat 
pública”. Aquestes respostes promouen solucions tècniques abstractes de la política. 
Com a tals, corren el risc d’accentuar una arquitectura en expansió del capitalisme 
de vigilància gestionat per les empreses que practiquen els principis i estructures de 
la participació democràtica.

https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
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https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/200401 - Call for Action for Tourisms COVID-19 EN.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/200401 - Call for Action for Tourisms COVID-19 EN.pdf
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Les vies precises de recuperació i transformació variaran segons l’estructura i 
l’organització del turisme en els contextos locals i la canviant tectònica de les forces 
macroeconòmiques mundials. No obstant això, els paisatges emergents del capitalis-
me turístic mundial presentaran considerables desafiaments per a qualsevol resposta 
coordinada de la mà d’obra i la societat civil a mesura que s’intensifiquin les renova-
des lluites pels “actius turístics” estratègicament situats.

Hi ha hagut propostes prometedores que van des de la localització de les cadenes 
de valor dels destins fins al foment de la inclusió de les dones en la presa de deci-
sions. No obstant això, un canvi més radical cap a un model de turisme ecològic i 
equitatiu requerirà una política d’intervenció robusta i que a múltiples escales pugui 
desafiar el nexe dels interessos comercials, financers i polítics que han promogut el 
creixement incessant del turisme i l’expansió de l’acumulació de capital mitjançant 
l’apropiació de terres, les privatitzacions, la liberalització reglamentària i les estratè-
gies de desenvolupament del turisme impulsades pel sector immobiliari. No obstant 
això, el ressorgiment dels Estats com agents econòmics fonamentals ofereix una 
oportunitat vital per a dissociar la presa de decisions sobre el desenvolupament del 
turisme de fluxos de capital especulatiu i especulació a curt termini i, mirant més 
enllà, per ampliar i aprofundir la participació cívic-democràtica en la gestió i so-
cialització dels actius i recursos dels quals depenen el turisme i els mitjans de vida 
humans associats.
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TURISME, DECREIXEMENT I LA CRISI DE LA COVID-19
Robert Fletcher, Ivan Murray, Macià Blázquez i Asunción Blanco43  

Fa només uns pocs mesos, els debats sobre la nomenada “saturació turística” (over-
tourism) abundaven als mitjans de comunicació, en relació amb la presència d’un 
nombre de cada vegada major de turistes a destinacions popular de tot el món; la 
qual cosa provocava conflictes i queixes dels residents, especialment perquè aquesta 
influència massiva de turistes els feia inassequible l’accés a l’habitatge. Ara, en un 
instant, tot ha canviat. La indústria turística mundial s’ha detingut i, en conseqüèn-
cia, la preocupació per la saturació turística ha estat reemplaçada per la preocupació, 
recent descoberta, pel “sub-turisme” (undertourism). Aquesta circumstància, ante-
riorment marginal, amenaçarà con certesa el futur de les economies i societats de 
tot el món.

L’escala o les implicacions de la desacceleració del turisme son inimaginables. 
Depenent de com el definim, el turisme pot ser considerat la major indústria del 
món. L’Organització Mundial del Turisme de les Nacions Unides afirma, per exem-
ple, que el turisme representa el 10% del PIB mundial i, per tant, 1 de cada 10 llocs 
de feina a tot el món. Llocs que depenen del turisme per la major part dels seus in-
gressos, com ara Bali, ja pateixen la devastació econòmica. Plataformes de lloguer 
turístic d’habitatges, com Airbnb, han quedat paralitzades també.

El World Travel and Tourism Council pronostica que la recessió provocada por 
la pandèmia de la COVID-19 finalment podria fer desaparèixer 50 milions de llocs 
de feina turístiques a tot el món, amb pèrdues per a la indústria estatunidenca per un 
total de 24 mil milions de dòlars. Els efectes col·laterals d’aquesta aturada turística 
amplificaran els seus efectes a tot el món, ja que el turisme està interconnectat amb 
molt d’altres indústries importants, com ara el transport aeri, l’extracció de petroli, 
l’allotjament o el comerç minorista.

43 Robert Fletcher és antropòleg ambiental, docent i investigador al Departament de Ciències Socials, subdivisió 
de Sociologia de al Desenvolupament i del Canvi a la Universitat de Wageningen. Ivan Murray és professor al 
Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears. Macià Blázquez és professor al Departament de 
Geografia de la Universitat de les Illes Balears. Asunción Blanco és professora al Departament de Geografia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest article es va publicar a Alba Sud el 24/03/2020.
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Crisi i oportunitat

No obstant, tal i com diu la cita, tota crisi és també una oportunitat. L’actual, tal com 
ens adverteix Naomi Klein, pot donar l’oportunitat per tal que les forces dominants 
tractin d’explotar-la, com una excusa per posar en pràctica el conegut manual del 
capitalisme del desastre. Aquesta fórmula impulsa una major privatització i consoli-
dació de les grans corporacions, del mateix mode que la desenvolupà, per exemple, 
durant la reconstrucció del turisme a Àsia després del tsunami de 2004. Les preses 
de les aerolínies, les cadenes hoteleres i de restauració per capturar la major part dels 
paquets de rescat estatals, proposats als Estats Units i a d’altres llocs, ja ens donen 
una mostra d’aquest capitalisme del desastre.

Però també existeix la possibilitat, como també assenyala Klein, de garantir que 
aquesta crisi no proporcioni més acaparament a l’elit, sinó que permeti que la resta 
de nosaltres prenguem el control dels nostres espais i societats. Quan la saturació 
turística era la nostra principal preocupació, una de les respostes amb més suports 
va ser la crida al “decreixement” del turisme, com a part d’una transició vers el 
decreixement més generalitzada. Ja abordarem aquesta discussió a una publicació 
de bloc anterior i a un número especial del Journal of Sustainable Tourism, que se 
publica aquest mateix mes como a llibre.

És important destacar, como explica l’equip editorial de degrowth.info, que l’ac-
tual recessió global no s’ha de confondre amb el decreixement. El decreixement 
exigeix una contracció voluntària i planificada, en lloc de la reacció fragmentària i 
desordenada que la pandèmia ens ha imposat. Però com també assenyala l’editorial, 
la crisi demostra que el decreixement és tan necessari como possible.

Això és particularment cert pel que fa a la indústria turística. Fins i tot si la crisi 
de la COVID-19 acaba relativament aviat, no podem donar-nos el luxe de tornar als 
mateixos hàbits de viatge, particularment els de la porció més benestant de la pobla-
ció mundial. No només pel malestar social que la saturació turística provoca, sinó 
també pel deteriorament ambiental lligat a aquesta indústria (incloent l’escalfament 
atmosfèric, la contaminació o l’esgotament de recursos), que ens arrossegaven ja 
més enllà del que és sostenible.

Malgrat l’alt cost que està tenint en termes econòmics i socials, la crisi de la 
COVID-19 ha fet disminuir substancialment molts d’aquests impactes i de forma 
molt ràpida. Per tant, hem d’emprar aquest moment per planificar de manera proac-
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tiva la reducció voluntària del turisme, més enllà de la crisi actual i com a part d’un 
programa general de decreixement a nivell de tota la societat, per a la consecució 
del post-capitalisme.

Lliçons des de l’avantguarda

La crisi actual ens brinda algunes lliçons per secundar aquest esforç. En primer lloc, 
demostra com de perillosament dependent s’ha tornat l’economia mundial d’una 
indústria turística extremadament volàtil. No és només en termes de la preponderàn-
cia del turisme a llocs concrets, sinó també del protagonisme de la indústria turís-
tica a l’economia global en general. Como explica David Harvey, l áctual model de 
creixement capitalista es basa en una intensificació i acceleració cada vegada major, 
para reduir contínuament el temps de rotació del capital invertit. Com una industria 
que ven experiències peribles de consum instantani, el turisme és un element central 
d’aquest model.

L’equip de degrowth.info ens convida a “reflexionar sobre el perquè ens sentim 
constantment obligats, a la societat contemporània, a estar sempre en moviment, ja 
sigui d’una activitat a la següent o d’un continent a l’altre, per fer vacances de només 
cinc dies”. La mera reducció dels nostres viatges individuals tindria serioses impli-
cacions per al futur econòmic mundial, i molt en particular per a les innombrables 
destinacions que ara depenen irremeiablement dels ingressos turístics. Aquestes 
qüestions també s’haurien d’abordar a un nivell molt més estructural.

En segon lloc, la crisi demostra que les societats poden controlar directament la 
quantitat de turisme que reben, quan així decideixen fer-ho. En el debat sobre la sa-
turació turística, els governs sovint van afirmar que la solució a aquest problema no 
estava en les seves mans, ja que no podien evitar que la gent viatgés. Les restriccions 
generalitzades a la mobilitat que estem vivint ara demostren que això no és cert.

No suggerim que en el futur haguem de seguir amb aquesta imposició de la 
llibertat de moviments. Però sí es demostra el que és possible –i políticament accep-
table–, quan la mobilitat s’ha d’ajustar a demandes per amenaces a la nostra vida, 
com ara passa amb la COVID-19. La necessitat d’un planeta habitable marca, amb 
certesa, una altra “raó” per repensar quin volum de mobilitat és sostenible.

http://theconversation.com/after-capitalism-what-comes-next-for-a-start-ethics-44975
http://davidharvey.org/2020/03/anti-capitalist-politics-in-the-time-of-covid-19/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14616688.2011.570372
https://www.degrowth.info/en/2020/03/a-degrowth-perspective-on-the-coronavirus-crisis/


253#TOURISMPOSTCOVID19 
TURISTIF ICACIÓ CONFINADA → índex

I ara què fem?

Vers el decreixement turístic

En tercer lloc, i el més important, les respostes actuals a la desacceleració econòmi-
ca apunten al tipus d’iniciatives que poden i han de guiar la indústria turística cap a 
una transició de decreixement suau. Individualment, per descomptat, tots hem de re-
pensar les nostres prioritats per fer menys viatges, més lents i més significatius. Però 
aquestes opcions han d’anar acompanyades d’un canvi institucional, que marqui un 
canvi de rumb en la indústria del turisme a nivell macro i estructural. Aquesta acció 
ha d’incloure les següents mesures, entre d’altres:

• Restriccions directes sobre la quantitat de transport de masses, i especial-
ment en avió cap a determinades destinacions. L’ús de jets privats i sú-
per-iots s’ha de prohibir del tot.

• Assignació equitativa de places en el transport de masses. Si les places es 
venen, simplement, al millor postor, per descomptat només els rics podran 
viatjar. En canvi, proposem que la possibilitat de viatjar sigui distribuïda, i 
els costos prorratejats, per assegurar oportunitats de viatjar a tot l’espectre 
social.

• Forts desincentius pels viatges no essencials i de molt curta durada. Això es 
pot aconseguir mitjançant l’establiment d’imposts graduals als que viatgin, 
en funció dels motius del viatge i de la durada de la seva estada; de manera 
que els viatges més curts i més frívols es gravin més (com ja passa a Venè-
cia, per exemple).

• Inversió pública en tecnologies i infraestructura de comunicació, perquè es 
puguin fer més interaccions de manera efectiva en línia, en lloc de cara a 
cara.

• Establir un impost a les emissions de carboni per al transport (tant en mas-
sa com individual). Graduat en funció de la naturalesa i la durada dels 
desplaçaments.

• Manteniment dels subsidis que s’ofereixen a la indústria turística en els 
paquets de rescat actuals, més enllà de la crisi. Però fent que aquests subsi-
dis es concentrin desproporcionadament a les empreses mitjanes i petites, 
en lloc de finançar els grans conglomerats que exigeixen la part del lleó a 
partir del seu desigual poder de pressió.

https://allaboutvenice.com/venice-tourist-tax/
https://allaboutvenice.com/venice-tourist-tax/
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• Aquests subsidis haurien, com a mínim, d’implicar requisits d’inversió en 
pràctiques més sostenibles (socials i ambientals), como ja s’ha proposat. 
Encara millor, els subsidis podrien finançar projectes de desturistificació, 
especialment als espais sobre-saturats

• Aquests subsidis han de finançar-se a partir d’una combinació de noves 
taxes als visitants, impostos a les emissions de carboni i la reorientació dels 
ingressos estatals actuals (per exemple, de la despesa militar).

• Desenvolupament de projectes comunitaris i/o estatals per organitzar va-
cances i temps lliure no impulsats pel benefici, sinó per l’intercanvi d’expe-
riències socialment beneficioses.

• En un escenari de decreixement, moltes empreses actuals hauran de tancar. 
Per minimitzar la pèrdua d’ocupació, els llocs de treball restants s’han de 
compartir com a part d’una reducció general en el nombre d’hores de treba-
ll (juntament amb un augment del salari per hora). Aquesta situació també 
precisarà el subsidi estatal, a l’igual que la recapacitació per als treballadors 
obligats a commutar a altres sectors d’activitat

• Això hauria combinar-se amb el desenvolupament d’empreses alternatives i 
diversificades, perquè les economies, en general, siguin menys dependents 
del turisme. Aquest esforç també ha d’apuntar a reubicar l’activitat econò-
mica perquè les destinacions siguin menys vulnerables a les vicissituds 
dels mercats globals en general.

• Idealment, tot això es protegiria amb la introducció de una renda bàsica 
universal, com han proposat alguns defensors del decreixement, de tal for-
ma que ningú depengui totalment del turisme per a la seva subsistència.

• Finalment, l’ajuda internacional al desenvolupament s’ha d’utilitzar per 
afavorir el desplegament d’aquestes diverses mesures en les societats amb 
menys ingressos.

Aquestes mesures són únicament la punta de l’iceberg de tot el que es necessitarà 
per garantir que la recuperació de la crisi de la COVID-19 ens porti a un món més 
equitatiu i sostenible. Però serien un bon primer pas en aquesta direcció.
 

https://www.nytimes.com/2020/03/18/climate/nyt-climate-newsletter-coronavirus.html?smid=tw-nytclimate&smtyp=cur
https://ajuntament.barcelona.cat/lavirreina/ca/exposicions-online/turistitzacio-decreixement-turistic/374
https://basicincome.org/
https://basicincome.org/
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I DESPRÉS DE TOT AIXÒ, QUÈ?
Margalida Ramis44  

Així com van passant els dies i les setmanes, són moltes les anàlisis i reflexions 
que es van succeint i que es van publicant a mitjans diversos. Estam en una situació 
sense precedents i es preveu una crisi profunda del capitalisme neoliberal globalit-
zat –n’hi ha que parlen de canvi d’era– plena d’incerteses però que alhora evidencia 
moltes certeses inherents que han estat incansablement denunciades i combatudes 
des de l’esquerra social i l’ecologisme polític.

Des del meu punt de vista, són especialment interessants els articles que expli-
quen perquè s’ha produït una pandèmia mundial d’aquestes dimensions i sobretot, 
perquè ens ha agafat tan vulnerables. En aquest sentit i per començar territorialitzant 
la crisi, prenc com a punt de partida l’article publicat per Alba Sud “La singularitat 
cultural com a causa de l’expansió de la COVID-19 a Espanya: una resposta” d’Ivan 
Murray i Ernest Cañada.

En el cas de les Illes, som un territori i una economia totalment turistitzada. I 
com nosaltres, molts territoris i ciutats del món global han tendit a l’especialització 
turística en un món globalitzat i hiperconnectat en que hem deixat que “altres” ens 
proveeixin dels serveis essencials bàsics, mentre nosaltres ens dedicàvem a posar 
a disposició territori i persones per engreixar els beneficis de la indústria turística, 
inversors i mercats. A canvi, llocs de feina en els sectors directament vinculats als 
serveis turístics (hotels, bars, restaurants, agències de viatges, empreses de lloguer 
de cotxes, etc.) i d’altres lligats  indirectament per ser proveïdores de les que s’han 
considerat directament turístiques (aliments i begudes, construcció, productes del 
sector primari, tèxtils, bugaderia, electricitat, aigua i gas, manteniment, consultores, 
empreses de serveis per a les empreses turístiques, etc.). Llocs de feina cada cop 
més precaritzats, en molts casos no regularitzats, de baixa qualificació i baix reco-
neixement, que són els que ara, patiran de manera més directe i dramàtica els efectes 
derivats de la crisi de la COVID-19, tant per l’aturada en sec actual de l’economia pel 
confinament –ja que en molts casos ja sobrevivien per una economia de subsistència 

44 Margalida Ramis és portaveu del GOB Mallorca. Aquest article es va publicar a Alba Sud el 10/04/2020.

http://www.albasud.org/blog/ca/1198/la-singularitat-cultural-com-a-causa-de-l-expansi-del-covid-19-a-espanya-una-resposta
http://www.albasud.org/blog/ca/1198/la-singularitat-cultural-com-a-causa-de-l-expansi-del-covid-19-a-espanya-una-resposta
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diària–,  però també i molt, per l’escenari econòmic postCOVID-19, un atzucac ca-
pitalista que tendrà en el sector turístic els efectes més devastadors.

Davant aquesta realitat, immediata i futura, quina resposta podem donar des 
de l’ecologisme polític i social? L’aturada en sec que ha representat per a l’economia 
però també, i sobretot, per a les nostres vides quotidianes la crisi sanitària de la CO-
VID-19, se’ns obre com un espai de reflexió. Però no només això. L’actual situació 
podria acabar representant un “resset” al sistema. Hem aturat en sec i ara caldria en-
focar bé, i canviar de direcció cap a societats sostenibles, justes i democràtiques.

Denunciem les lògiques irracionals del capitalisme

Alhora de repensar aquest nou rumb, des de l’ecologisme no partim de zero. Fa 
temps que denunciam les lògiques irracionals del capitalisme neoliberal que, en 
el nostre territori, té la indústria turística com a màxim exponent. I fa temps que 
denunciam l’impacte que, sobre el territori i les persones, ha tengut aquest model 
que actua amb una lògica extractivista –com diu Joan Buades al documental Tot 
inclòs: danys i conseqüències del turisme a les nostres illes– en els territoris que 
colonitza. L’ecologisme ha denunciat la sobreexplotació dels recursos naturals, la 
destrucció del territori per un urbanisme salvatge lligat a les economies especulati-
ves derivades del binomi turisme-construcció, en el qual han pivotat les sortides cap 
endavant de la nostra economia insular davant d’altres crisis sistèmiques precedents. 
Hem denunciat la destrucció d’infraestructures que superen la capacitat de càrrega 
d’un territori insular limitat. Però també hem denunciat l’economia de plataformes 
que ha irromput violentament en els darrers temps facilitant l’accés de la mercan-
tilització turística a les nostres pròpies cases. Tot  sota un fals relat de “comunitat” 
i amb l’engany de la democratització dels beneficis turístics quan el que feia era 
posar a disposició de les lògiques mercantilistes un bé essencial com és l’habitatge, 
confrontat i sotmetent el dret bàsic a tenir un habitatge digne a la mercantilització 
turística dels nostres habitatges i generant una fractura social sense precedents, que 
ara, amb la crisi de la COVID-19 i l’obligació al confinament, s’ha fet més que evi-
dent: gent sense sostre, vaga de lloguers, amuntegament en els barris més empobrits 
de les nostres ciutats, etc...

http://totinclos.cat/documental/
http://totinclos.cat/documental/
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Redirigir l’economia, canvi de sentit

I no només ens quedam amb la denúncia dels impactes sobre el territori, els recursos 
i les persones. Fa temps que apuntam cap a la necessitat de reenfocar l’economia 
cap a la resiliència i la recuperació de sobiranies en els mitjans de producció. 
L’argument que en aquest darrers temps ens ha donat força per incidir en aquest 
debat ha estat la crisi climàtica. Un cop declarat l’estat “d’emergència” climàtica 
per part de les institucions, hem començat a demanar una vertadera assumpció de 
l’estat d’emergència. I per tant, una assumpció política i social real de la urgència 
de començar a fer un viratge radical de model, enfocant les prioritats estratègiques 
cap als sectors de producció que proveeixen les necessitats bàsiques a satisfer per 
a sostenir la vida i produït amb condicions dignes per a sostenir vides dignes. És a 
dir, la producció no des del punt de vista de la lògica de l’acumulació de capital per 
a uns pocs a costa de la mà d’obra precaritzada de molts, sinó, des del punt de vista 
de sosteniment de la vida i de justícia social i ambiental. Noves formes de concebre 
allò que és públic i perquè no, explorant noves fórmules de cooperació público-coo-
peratives, per comptes de les habituals público privades o privatitzacions totals que 
han convertit la producció en una pugna capital vs vida. 

Revisar què cal produir per esdevenir una societat més forta davant de les adver-
sitats que sabem que vendran: climàtiques, com el cas del temporal Glòria, socials, 
per pic de petroli o pic de materials, per qüestions geopolítiques alienes o per rup-
tures de les estructures del capitalisme turístic global, com va semblar que havia de 
ser la fallida del gegant touroperador Thomas Cook.

En el marc de l’emergència climàtica, reclamàvem un punt d’inflexió en les polí-
tiques per rompre amb les inèrcies d’un model que ja mostrava les seves vulnerabi-
litats cada cop que qualque fenomen extern desequilibrava el monstre construït amb 
peus de fang. Demanàvem, entre altres coses i en concret, una paralització de totes 
les obres i planificacions de noves infraestructures planificades en èpoques d’ex-
pansió immobiliària i turística i que en un escenari de crisi climàtica, perdien tot el 
sentit: ampliació de l’aeroport, carreteres, ports, etc. Demanàvem la desclassificació 
de sòl urbà i urbanitzable sense desenvolupar i que es converteix en sòl per a l’espe-
culació immobiliària dels fons voltors internacionals per a la construcció de cases 
de luxe, mentre la societat es troba en estat d’emergència habitacional. Demanàvem 
la reducció de places turístiques i la planificació consensuada i estratègica de la des-
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turistització de l’economia. Demanàvem una revisió dels pressupostos públics des-
tinats a revisar el metabolisme econòmic de la nostra societat i planificar els costos 
associats a una transició socioecològica real en el marc d’un futur incert però que 
previsiblement encadenarà una crisi rera l’altra, i davant el qual necessitam enfocar 
cap a construir una societat resilient.

Com apuntava Yayo Herrero en la xerrada que va fer el passat dissabte 4 d’abril, 
«Coronavirus: Perspectivas con la vida en el centro», amb Eva García Sempere, 
cal, replantejar-nos: 1) quines necessitats cal satisfer (produir en termes de vida i 
no de demanda); 2)pensar què cal produir per satisfer les necessitat bàsiques per a 
sostenir vides dignes per a totes i tots; i 3) valorar quin són els treballs socialment 
necessaris.

Davant això, el GOB ha demanat ser present no només als organismes de parti-
cipació que aborden les qüestions territorials, urbanístiques i ambientals. Volem ser 
també als organismes que abordin el model econòmic, on s’hi seuen els represen-
tants de les empreses i patronals dels sectors econòmics de les illes balears, i els sin-
dicats com a agents socials. Consideram que l’ecologisme, com a agent social cabdal 
per afrontar l’escenari d’emergència climàtica ha d’aportar la visió necessària per 
garantir que la sortida de l’actual crisi es farà en termes de justícia social, climàtica 
i ambiental. Vida per damunt del capital. La vida al centre, la de les persones i de 
tota la biodiversitat i recursos naturals necessaris per sostenir la vida, perquè som 
éssers ecodependents i maleïdament en algun moment sembla com que se’ns hagués 
oblidat. L’ecofeminisme, l’economia ecològica i els valors de l’ecologisme social han 
de ser presents dins els nous escenaris que sorgeixin de les crisis actuals.  En el mo-
ment de fer aquestes demandes –fa 2 o 3 mesos– ens situàvem amb l’escenari de cri-
si climàtica. Ara continuam en estat d’emergència climàtica a la que sumam la crisi 
sanitària de la COVID-19. Una pandèmia que no només representa una crisi sani-
tària sense precedents, sinó que el que ha fet és posar de manifest una crisi molt més 
profunda i estructural que és la crisi del sistema econòmic i les societats capitalistes.

La COVID-19 precipita el canvi

Així, de sobte, ens hem vist immersos en una crisi a escala global: el confinament, 
i la caiguda de tota la cadena global de producció, en un món que ha sotmès la vida 
a les lògiques de mercat hiperglobalitzades i hiperconnectades. I ens adonam que 

https://www.youtube.com/watch?v=Yj-LSRNEpas
https://www.gobmallorca.com/
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estam en un món que ha desmantellat els serveis públics essencials i privatitzat els 
bens comuns, que ha desmantellat allò comú i col·lectiu, que s’ha establert en entor-
ns urbans i que sota la qüestió de la “seguretat”, ha generat desigualtats i privilegis 
i ha alimentat els feixismes. I se’ns fa evident que aquesta diagnosi “global” té una 
lectura idèntica en l’escala local que nosaltres habitam on la forma de vida hegemò-
nica (en les seves dimensión econòmica, política i social) no ha estat en absolut 
qüestionada i per tant, som una peça més d’aquesta realitat global que ara se’ns ha 
escapat de les mans (humanes).

Aterrant-ho, territorialitzant-ho a la nostra escala insular, la d’una societat (més) 
turistitzada del mediterrani, ens n’adonam de la nostra vulnerabilitat i dels pocs 
mecanismes que tenim per a fer-hi front. I el que és pitjor, ara ja no tenim el temps 
de fer una transició més o menys a curt, mig termini, que semblava que era el marge 
que, tot i la urgència que nosaltres denunciàvem, semblava que ens donava assumir 
de manera real –política, econòmica i socialment– l’emergència climàtica. No, ara 
ja no tenim aquest temps de transició. El sector econòmic gairebé únic i exclusiu 
que sosté l’economia de les Illes (a costa de territori i persones, recursos naturals i 
precarització) ha caigut de cop. I sí, el fet que nosaltres i les activitats econòmiques 
i quotidianes d’un sistema en crisi que seguíem mantenint a pesar de les evidències, 
hagin aturat en sec, dona un respir a la natura, però aquesta no és la recepta a seguir 
perquè és una treva i a més, amb un cost social massa elevat, entre d’altres coses pel 
patiment humà que suposa i per la pèrdua de les llibertats col·lectives.

L’ecologisme social té resposta pel mig termini, per l’escenari de transició 
(que segueix sent igualment necessari). Però, i per la immediatesa? Necessitam 
abordar una situació complexa en la que, de cop, milers de persones a les Illes es 
veuran directament afectades per la pèrdua del seu lloc de feina. Alguns potser de 
forma temporal, molts sabem que de forma permanent, perquè el nivell d’activitat no 
es reprendrà per moltes campanyes de promoció turística, rebaixes fiscals o ambien-
tals que es vulguin o pretenguin fer. I qui ho demana és perquè: o bé, no és conscient 
de la magnitud de l’impacte global que la crisi de la COVID-19 ha desencadenat; o 
bé, pretén aprofitar la situació a benefici propi. I sabem que de tot hi haurà. Incons-
cients per una banda, i poderosos per l’altra, que pretendran seguir mantenint els 
seus privilegis a costa de vides si cal.

No, tot apunta a que no es podrà sortir d’aquesta crisi com es va sortir (amb un 
cost social molt elevat) de la crisi 2008: amb retallades austericides, rescats banca-
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ris i empresarials, i més turisme i més construcció com a recepte local a costa de 
territori, recursos i garanties socials i salarials. Perquè mai abans s’havia trencat en 
sec la cadena local i global de producció. Hi haurà un pànic en les mercats financers 
i el turisme, la segona economia mundial després del petroli, patirà especialment 
l’impacte d’aquesta aturada global i serà el sector que més difícil tendrà la seva recu-
peració (segons dades de la OCDE i la UTAH) exposades per Iolanda Fresnillo en 
el webinar organitzat per l’ODG “Coronavirus i crisi econòmica: pla de xoc social i 
pla de recuperació”.

Per tant, necessitam que la nostra proposta d’agenda per a la transició ecoso-
cial, tengui en compte aquesta perspectiva immediata que la situació requereix. I 
per això apuntam algunes de les qüestions que consideram bàsiques i essencials com 
a pla de xoc inicial enfocat en la justícia social i ambiental per tal de enfocar ja bé 
cap a on hauran de tendir les polítiques postCOVID-19 en una societat i economia 
híperturistitzada:

• Consideram imprescindible paralitzar les propostes dirigides a inten-
tar “recuperar” el ritme i condicions de la situació que precedia la 
COVID-19. Hem de recordar que aquesta situació no era bona per a tots, 
només per a uns pocs. Per tant des de l’ecologisme social i polític haurem 
de fer un bloc social fort per fer front a les peticions de rebaixes de requisits 
ambientals que pretendran ignorar la crisi climàtica urgent que ens espera 
en haver superat la crisi sanitària actual i que forçosament ha de ser el marc 
evident i present de les futures polítiques. No podem obviar la crisi climà-
tica. Casa nostra, la de totes i tots, encara està en flames com deia Greta 
Thunberg.

• Cal un pla de rescat social per a les treballadores i treballadors dels 
sectors directament i indirectament vinculats amb el sector turístic. 
Potser ara, és el moment de garantir una renda social bàsica per aquelles 
treballadores que perdran definitivament el seu lloc de feina de manera 
immediata i permanent.

• És necessària també, una revisió de la fiscalitat, amb ajuts als sectors 
socials més vulnerables i la implicació activa i solidària de les empreses 
que ara mateix només intenten evitar la seva descapitalizació acomiadant 
personal. No es pot donar resposta a les demandes dels que sempre guan-

https://www.youtube.com/watch?v=q3x9eV36zSQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=q3x9eV36zSQ&feature=youtu.be
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yen: Exceltur demana un pla de rescat per a les empreses turístiques exigint, 
entre altres qüestions, la condonació i moratòria del pagament  d’impostos 
i quotes de la seguretat social, com diu Gabriel Escarrer en una entrevista 
recent a El Economista.

• I per tal d’avançar des de ja en l’aprofundiment democràtic en a la presa de 
decisions per a la sortida d’aquesta crisi sanitària i garantir que la crisi i la 
paralització econòmica no es converteixin en una nova excusa per augmen-
tar el deteriorament ecològic, l’empobriment de la majoria i la vulneració 
dels drets més elementals, consideram imprescindible la creació d’una 
Mesa de Treball des d’ara mateix, amb tots els actors polítics, empresa-
rials i socials –que inclogui no només sindicats– pel reenfocament pro-
gressiu de les polítiques pressupostàries adreçades a arrelar l’economia 
als territoris, relocalitzant i simplificant i escurçant els circuits econòmics. 
Per tot això, proposam:

• Possibilitar una renda bàsica universal, però no només. Pot represen-
tar una solució per afrontar la crisi immediata de les persones sen-
se ingressos o amb ingressos insuficients, però com apunta Amaia 
Pérez Orozco en una entrevista a eldiario.es, cal anar més enllà de 
donar una solució individual. A la llarga cal apostar per reduir el ni-
vell de necessitats d’ingressos i col·lectivitzar i desmercantilitzar les 
qüestions essencials per a sostenir la vida (casa, educació, sanitat, ali-
mentació, ...). En aquest sentit, es tracta de poder garantir uns serveis 
públics bàsics i universals. 

• Aprofundir en un reenfocament de les polítiques cap sectors pro-
ductius essencials considerats estratègics en el nou escenari del me-
tabolisme econòmic focalitzat en la relocalització, la resiliència i la 
recuperació de sobiranies, la justícia social i la justícia ambiental i 
climàtica, és a dir, relocalització de la producció per enfocar cap a 
un model autocentrat (i no rentista) que atengui el com es produeix i 
quins serveis essencials es donen (economia social i solidària).

• Recuperar la gestió pública dels sectors productius estratègics (ener-
gia, aigua, sanitat, educació, cures...). 

• Augmentar el control social sobre les empreses turístiques. Si el tu-
risme ha de continuar tenint una certa presència dins un escenari de 

https://www.exceltur.org/
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10472163/04/20/Gabriel-Escarrer-Si-el-Gobierno-no-actua-pronto-se-producira-una-cadena-de-quiebras-de-empresas.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10472163/04/20/Gabriel-Escarrer-Si-el-Gobierno-no-actua-pronto-se-producira-una-cadena-de-quiebras-de-empresas.html
https://www.eldiario.es/economia/Amaia-Perez-Orozco_0_1011399352.html
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diversificació econòmica, potser adreçada a una experiència turística 
més propera i de consum intern, el que cal és garantir l’activitat en 
el marc de les prioritats ambientals inexcusables i per altra banda, 
garantir el rendiment social i per tant la distribució de la riquesa que 
genera. En aquest, i si es segueix considerant un sector “estratègic” 
per sortir de la crisi, calen nous paradigmes de propietat i redistribu-
ció dels recursos. Perquè no pensar en incrementar els mecanismes de 
control públic, sindical i social sobre el seu funcionament? Perquè no 
avançar en la construcció de noves formes d’aliances público-coope-
ratives de gestió? Perquè no optar per formes de gestió públiques de 
certes activitats turístiques?

• Impulsar un pla de formació per a la generació de competències so-
cials en els nous àmbits de producció vinculats a la gestió del territori 
i els recursos.

Amb tot, el que necessitam és pensar-nos com a conjunt, com a societat, per abor-
dar junts la por de la incertesa del futur que ha precipitat la crisi de la COVID-19 i 
garantir que la sortida no serà un salvi’s qui pugui. Potser aquest és el canvi essen-
cial més radical en el modus operandi fins ara conegut en que les grans institucions 
vetllen pels grans capitals en moments crítics. Si aconseguim això, potser aquesta 
crisi actual haurà estat vertaderament el punt d’inflexió pel canvi de rumb necessari 
per rompre amb les hegemonies econòmica, política i social que ens han abocat a la 
situació actual, tant en el context global com a casa nostra. Aquí a les illes, pensar 
en aquesta possibilitat és assumible, per les dimensions i pel nombre d’actors involu-
crats. La clau serà però ser conscients tots que la illa és el nostre vaixell i que haurem 
de remar tots a la una perquè no s’enfonsi. Aquest és el gran repte.
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PANDÈMIA: OPORTUNITATS I DISPUTES EN EL PRÒXIM TURISME  
A L’ARGENTINA
Rodrigo Fernández Miranda i Verónica Dziencielsky45  

La crisi global generada per la pandèmia de la COVID-19 obre nous flancs per a la 
reflexió sobre la societat i l’economia en general, i sobre l’activitat turística en parti-
cular. Aquesta situació no té precedents en els quals emmirallar-se per tal d’avaluar 
com es produirà la sortida. Es tracta d’un fet social total, que estremeix els actors 
socials, modifica substancialment les seves relacions i formes de vida, i repercuteix 
en la totalitat de les institucions locals, nacionals i globals. 

Per primer cop en la història, el sistema econòmic globalitzat, així com el movi-
ment de béns i de persones, va ser obligat a pràcticament aturar-se. En aquesta línia, 
des de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), s’afirma que en la totalitat dels 
dos-cents disset destins turístics del planeta s’hi han introduït restriccions sobre els 
desplaçaments internacionals, que són les més rigoroses de la història. 

També s’observa una centralitat absoluta en el terreny de la comunicació i la 
construcció de sentits. La producció de notícies i la divulgació de discursos gira al 
voltant del virus, l’anàlisi i les recomanacions d’experts, l’actualització constant de 
les xifres d’infeccions i morts, i les conseqüències sobre les societats. També hi ha 
hagut un desplegament no menor de desinformació i fake news. 

A Argentina, amb les seves profundes estructures històriques de desigualtat, 
aquesta irrupció se suma a un període de crisi social i econòmica generada des de 
2016 per un nou cicle de polítiques neoliberals. A partir de l’aïllament social, pre-
ventiu i obligatori dictat de manera primerenca pel govern nacional, es preveu que 
el pic de contagis al país arribi setmanes després de la producció d’aquest text. Fins 
al moment, les xifres d’afectats són sensiblement menors que en altres països de la 
regió i del món. No obstant això, durant el mes de maig el virus va començar a cir-
cular amb força pels barris populars de l’Àrea Metropolitana de Buenos Aires, on 

45 Rodrigo Fernández Miranda és docent investigador del Centro de Estudios de la Economía Social de la 
Universidad Nacional Tres de Febrero i col·laborador d’Alba Sud. Verónica Dziencielsky és docent investigadora 
del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional Tres de Febrero. Aquest article va ser 
publicat a Alba Sud el 27/05/2020.

https://www.eldiplo.org/notas-web/la-pandemia-y-el-sistema-mundo/
https://www.unwto.org/es
https://www.unwto.org/es/news/covid-19-restricciones-viajes
https://www.unwto.org/es/news/covid-19-restricciones-viajes
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les condicions de vida estan marcades per l’amuntegament, la precarietat i la falta 
d’accés a serveis bàsics. 

Assumint la complexitat que això suposa, l’objectiu d’aquest article consisteix a 
desxifrar algunes claus que permetin una aproximació a les possibilitats de trans-
formació del turisme en un futur pròxim, finalitzada l’emergència sanitària. Algu-
nes preguntes per iniciar l’anàlisi: quins impactes pot tenir aquesta crisi sobre el 
turisme? Quines perspectives preveuen els discursos dels actors centrals? Hi haurà 
modificacions en les pràctiques del consum turístic? Finalment, quines aportacions 
i oportunitats per al turisme es poden promoure des de l’Economia Social i Soli-
dària (ESS)? 

Turisme i pandèmia

Les conseqüències econòmiques de la pandèmia encara són de dimensions desco-
negudes, tot i que existeixen algunes certeses. En primer lloc, diversos organismes 
internacionals pronostiquen per a 2020 la crisi més greu i profunda des de la Gran 
Depressió. En segon lloc, de la mateixa manera que la crisi sanitària, l’econòmica 
tindrà un impacte major en els sectors socials més vulnerables. 

En el cas del turisme, hi haurà empreses, treballadors, destins i consumidors que 
seran molt més impactats que altres. Algunes companyies deixaran de guanyar, al-
tres perdran o desapareixeran. Certes destinacions es veuran profundament afecta-
des per la manca de demanda, mentre que les seves comunitats patiran un increment 
de l’atur, la migració, la desigualtat o l’exclusió social, i hauran de reconvertir la seva 
matriu productiva. Part dels treballadors del sector perdran els seus llocs de feina i 
els sectors mitjans i populars tindran menor capacitat per al consum turístic. 

No obstant això, més enllà dels impactes particulars previstos, la qüestió central 
és indagar sobre les conseqüències que pot tenir la pandèmia sobre el model turístic. 
Al respecte, és interessant avaluar quines possibilitats de canvi reals existeixen en 
les formes dominants de producció i comercialització de turisme i en les relacions i 
les correlacions de poder entre els actors involucrats. Tot i els matisos, la sortida ofe-
reix la següent disjuntiva: la tornada a l’anterior normalitat o un canvi de paradigma. 
És justament en aquesta segona opció on s’obren possibilitats per a l’Economia So-
cial i Solidaria. 
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El turisme, abans

Com en molts altres països, l’activitat turística a Argentina va ser radicalment es-
combrada per la irrupció de la COVID-19: el turisme no es va reduir, sinó que va 
frenar pràcticament a zero. Tornant una mica enrere, per tal d’il·lustrar un punt de 
partida previ, es planteja una ràpida caracterització del turisme al país. 

En una breu perspectiva històrica, els primers centres turístics del país es van 
fundar a finals del segle XIX, tot i que en el primer govern peronista (1946-1952) 
es va produir la denominada democratització del turisme, a partir de l’ampliació de 
drets, les vacances pagades i la millora de les condicions de vida dels sectors del 
treball. Des d’aquell moment l’activitat va anar creixent i expandint-se, guanyant 
protagonisme en el terreny econòmic, social i cultural. 

En l’actualitat el país rep més de 7 milions de visitants internacionals anual-
ment, amb un increment significatiu durant els últims anys com a conseqüència, 
entre altres factors, de la devaluació de la moneda nacional. Al voltant del 50% dels 
argentins (21 milions) practica turisme i només un 10% realitza turisme emissor 
(AET, 2015).

Segons l’Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), el sector representa el quart 
ítem en l’entrada de divises. L’any 2018 la facturació total va ser de més de 55.000 
milions de dòlars, el que representa el 10,3% del PIB: el pes del turisme sobre el 
Producte Interior Brut és quatre cops majors que el del software, la indumentària i 
el tèxtil. El turisme també és la principal activitat pel que fa a la generació d’ocupa-
ció: el sector en el seu conjunt genera aproximadament un milió de llocs de treball 
formals. És incert el nombre de llocs de feina informals. 

En les últimes dècades hi ha hagut al país un creixement constant de desplaça-
ments, infraestructures i places que va anar massificant i hiperturistificant desti-
nacions. Aquest procés no ha estat en cap cas innocu, sinó que ha estat generat per 
impactes diversos; per exemple, sobre la qualitat de vida dels treballadors (Mazzini, 
2009) i residents (Benseny, 2006), el deteriorament ambiental (Dadón, 2002) o la 
destrucció de recursos (Fernández Miranda, 2015).

https://www.ahtra.com.ar/
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Pandèmia, actors i discursos

Com a primera mirada a l’escenari futur, se sintetitzen a continuació els discursos 
del sector públic i empresarial, fet que possibilita una aproximació a la construcció 
formulada des dels actors dominants. 

Actors públics. Des del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación es desta-
ca que el sector turístic és el més colpejat per la pandèmia, i s’estima que es podrien 
perdre uns 200 mil llocs de treball. En aquest sentit, es proposa iniciar un pla “que 
permeti que el sector privat segueixi dempeus” un cop finalitzada la crisi sanitària, i 
l’articulació de taules de diàleg amb les càmeres empresarials i sindicats. 

Es preveuen plans d’ajuda per a l’empresariat a través del Programa de Asisten-
cia de Emergencia al Trabajo y la Producción, i mesures específiques per al sector, 
com el finançament a través del Plan 50 Destinos, que parteix de l’ajuda pública per 
a “garantir el pagament dels salaris del sector privat” durant la crisi. A través del 
Fondo de Turismo també es destinarà l’equivalent a mig milió de dòlars “per a recol-
zar a emprenedors turístics que desenvolupin projectes sostenibles que afavoreixin 
l’ocupació, l’arrelament i el desenvolupament humà al territori”.

Dos altres eixos en aquest discurs públic apunten a la valorització del sector com 
a generador de feina i a la transmissió d’expectatives positives sobre la seva recu-
peració, “serà una de les indústries que més ràpid es reactivi quan acabi aquesta si-
tuació”. Com a prioritat, les actuacions de l’Estat apunten a “salvar” el sector, acon-
seguint una “reactivació” tan aviat com es pugui. Com a horitzó ideal a curt i mitjà 
termini, es planteja poder tornar a la situació del turisme anterior a la pandèmia. 

Actors del sector empresarial. Des dels discursos d’empreses i lobbies del tu-
risme es destaquen en primera instància els danys ocasionats per la pandèmia i la 
quarantena. Dues idees integrades en aquest relat són el tancament de petites i mi-
tjanes empreses i d’agències de viatges, així com la pèrdua de llocs de feina. A di-
ferència d’altres sectors, en els discursos dels actors privats del turisme no s’observa 
pressió per a flexibilitzar la quarantena, ja que s’assumeix que encara així existiria 
recel per part dels consumidors. També es preveuen conseqüències psicosociocultu-
rals que afectaran les pràctiques turístiques més enllà de l’aïllament, com “el temor”, 
“el prejudici” o la dificultat per a “erradicar la por” al virus. 

Aquests discursos no coincideixen amb l’optimisme de l’Estat sobre els temps 
de “recuperació” del sector: “els vaticinis més optimistes assenyalen que el 2020 

https://www.lanacion.com.ar/economia/turismo-credito-subsidios-plan-del-gobierno-sostener-nid2354151
https://www.lanacion.com.ar/economia/turismo-credito-subsidios-plan-del-gobierno-sostener-nid2354151
https://www.pagina12.com.ar/260832-alberto-fernandez-decreto-mas-ayudas-economicas-pagaran-part
https://www.telam.com.ar/notas/202004/455820-los-ministros-de-turismo-del-g20--apoyaran-al-sector-para-paliar-efecto-de-la-pandemia.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/455820-los-ministros-de-turismo-del-g20--apoyaran-al-sector-para-paliar-efecto-de-la-pandemia.html
https://www.telam.com.ar/notas/202004/455820-los-ministros-de-turismo-del-g20--apoyaran-al-sector-para-paliar-efecto-de-la-pandemia.html
https://www.argentina.gob.ar/noticias/coronavirus-nuevas-medidas-economicas-que-benefician-al-sector-turistico-los-clubes-y-las
https://www.argentina.gob.ar/noticias/coronavirus-nuevas-medidas-economicas-que-benefician-al-sector-turistico-los-clubes-y-las
https://argentina.ladevi.info/lammens-tenemos-la-obligacion-proteger-las-pymes-turismo-n22191
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Coronavirus-Alberto-se-reunio-con-el-sector-turistico-y-prometio-medidas-especificas-20200413-0005.html
https://www.lanacion.com.ar/economia/turismo-pandemia-y-despues-como-seran-los-viajes-tras-la-pandemia-nid2353094
http://www.camaradeturismo.org.ar/section/noticias/5-600-agencias-bordean-la-quiebra-y-contagian-la-duda-sobre-quien-volvera-a-comprar-tickets
https://www.on24.com.ar/negocios/encrucijada-en-turismo-bordean-la-quiebra-y-mantienen-dudas/
https://www.telam.com.ar/notas/202005/466356-la-camara-argentina-de-turismo-lanzo-su-propuesta-ampliar-destinos.html
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-4-27-19-49-0-miles-de-agencias-de-turismo-bordean-la-quiebra-y-dudan-sobre-quien-volvera-a-viajar
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està del tot perdut. Els menys optimistes sostenen que el turisme podria retornar a la 
normalitat com a molt d’hora en el transcurs de dos anys”. 

Pel que fa a les propostes, els actors privats demanen una transferència de re-
cursos públics per a pal·liar els impactes i poder retornar a una situació similar al 
moment previ. Mentrestant, els gegants de les agències en línia anaven als fets: la 
suspensió de treballadors i la reducció de salaris fins a finals de setembre “per tal 
de garantir el desenvolupament sostenible de la companyia a llarg termini”, a partir 
d’un acord amb el Sindicato de Empleados de Comercio. 

Existeix sintonia, semblances i complementarietats entre els discursos dels ac-
tors públics i privats del turisme. L’Estat ofereix el que els agents privats sol·liciten, 
ambdós plantegen la necessitat de tornar a l’estat anterior a la irrupció de la pandè-
mia de la manera més ràpida possible. La primera diferència es troba en l’optimisme 
o el pessimisme de les seves perspectives. 

Aquests discursos comparteixen, a part d’una marcada orientació economicis-
ta, silencis significatius respecte qüestions socials i ambientals. És clau contemplar 
aquestes dimensions invisibles en aquesta retòrica per tal de poder completar la 
il·lustració sobre les conseqüències de la pandèmia sobre l’activitat. 

Les primeres imatges impactants sobre l’aïllament van ser espècies animals tran-
sitant les ciutats, aigües clares on setmanes enrere eren tèrboles, o dades sobre la 
reducció de la contaminació. En referència als aspectes socials, s’ometen qüestions 
com el treball informal i precaritzat en el turisme (Mazzini, 2009; Tottino i Catala-
no, 2015) on els treballadors no compten amb les prestacions fonamentals. Aquestes 
dades també descriuen la normalitat a la qual es pretén retornar.

Els discursos dels actors centrals situen el focus en la reactivació i en el retorn 
a l’estat anterior, amb omissions i sense problematitzacions. Els discursos conver-
geixen en una falta de perspectiva crítica o de propostes per a revisar i modificar 
algunes pràctiques. El model turístic es troba fora de les agendes i les paraules dels 
principals jugadors. Més enllà d’aquests relats, és necessari visibilitzar perspectives 
emergents que proposin una mirada més àmplia i complexa, com els agents solidaris 
que plantegen altres turismes al país.  

https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-4-27-19-49-0-miles-de-agencias-de-turismo-bordean-la-quiebra-y-dudan-sobre-quien-volvera-a-viajar
https://www.elchubut.com.ar/nota/2020-4-27-19-49-0-miles-de-agencias-de-turismo-bordean-la-quiebra-y-dudan-sobre-quien-volvera-a-viajar
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Coronavirus-Despegar-suspende-y-reduce-horarios-de-casi-el-30-de-sus-empleados-20200420-0005.html
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Coronavirus-Despegar-suspende-y-reduce-horarios-de-casi-el-30-de-sus-empleados-20200420-0005.html
https://mx.investing.com/news/stock-market-news/despegar-reduce-un-tercio-costos-pega-a-500-empleos-argentina-1974046
https://mx.investing.com/news/stock-market-news/despegar-reduce-un-tercio-costos-pega-a-500-empleos-argentina-1974046
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Pensar escenaris i oportunitats a partir del que és previsible

Els interrogants sobre el model de producció, comercialització i consum turístics 
s’acumulen. Tot i la incertesa generada per la celeritat amb què se susciten els canvis, 
és necessari pensar aquest futur i contribuir a construir-lo d’una altra manera. Indi-
cant algunes conseqüències previstes del coronavirus sobre el turisme a Argentina, 
s’analitzaran les possibilitats d’acció en aquest escenari. Això permetrà un apropa-
ment al context i les condicions sota les quals tots els actors s’hauran de moure. 

Decreixement obligat i autogestió 

Els teòrics del decreixement sempre han emfatitzat que els processos de decreixe-
ment serien una decisió acordada i planificada per la majoria o una imposició caòtica 
de la natura. Es pronostica que el decreixement és la certesa més gran que tindrà el 
sector turístic a curt i a mitjà termini. Diversos factors influeixen en aquesta reduc-
ció: l’empobriment d’una part significativa de llars argentines i la seva consegüent 
restricció de despesa, la baixa receptivitat de turistes estrangers o el temor a recórrer 
a espais massificats.

En línia amb la caiguda de l’activitat, es preveu un fort impacte sobre les petites 
i mitjanes empreses d’hoteleria, transport, gastronomia i les agències de turisme. 
Això, sumat a un inevitable “efecte domino”, sense cap dubte implicaria un canvi 
en la composició de l’oferta de turisme. En qualsevol cas, això suposa de nou milers 
de treballadors desocupats. El previst tancament d’empreses podria donar lloc a dos 
tipus d’escenari: el primer, amb una oferta més concentrada i sostinguda per una 
mateixa tipologia de demanda; el segon, l’organització dels actors de treball per a 
l’adopció de models autogestionats que mantinguin aquestes fonts de treball. 

En aquest segon cas, emergeix com a oportunitat la recuperació d’empreses per 
part dels seus treballadors i la creació de cooperatives de treball que prestin ser-
veis turístics. Aquest tipus de processos, que impliquen que els treballadors es fa-
cin càrrec dels mitjans de producció i autogestionin l’empresa, podria produir-se 
principalment en activitats que demanen molta mà d’obra, com ara l’hoteleria o la 
gastronomia. Al país existeixen antecedents en la recuperació d’empreses en gene-
ral, hotels com Pipinas, Bauen, Pismanta o Quijote, i restaurants com Alé Alé, Los 
chanchitos, La Casona o Lalo. 

https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Coronavirus-y-el-golpe-al-turismo-un-alarmante-dato-global-y-la-dura-carta-de-un-empresario-argentino-20200322-0003.html
http://www.albasud.org/blog/es/1119/el-largo-viaje-del-patr-n-un-an-lisis-de-los-hoteles-recuperados-en-argentina
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La recuperació de les empreses en situació de fallida o tancament i la consegüent 
constitució de cooperatives podria ser una estratègia central, no només per a mini-
mitzar els danys, sinó també per a una composició més equitativa del sector. Això 
només succeirà si es concep aquesta alternativa com una opció viable que sigui mo-
nitorada pels actors involucrats, sigui sustentada per una base social àmplia i acom-
panyada per altres agents del sector social i solidari; i que, en lloc de reprimida, sigui 
legitimada per l’Estat. 

Distanciament social i sostenibilitat

És previsible que el temor social a la pandèmia continuï un cop finalitzat el període 
d’aïllament obligatori. Planificar un viatge a un entorn llunyà o pujar a un avió, tren 
o autobús demorarà el seu temps: és improbable que a curt termini les pràctiques 
turístiques tornin al seu estat anterior. El govern adverteix que s’haurà de promoure 
un turisme amb distanciament social; i en consonància, des de la Cámara Argentina 
de Turismo s’assumeix la necessitat “d’evitar les grans concentracions de turistes”. 

Pel costat de les grans empreses, com ara aerolínies o cadenes d’hotels, s’està pen-
sant en mesures i protocols sanitaris a través d’una certificació COVID-free. També 
des del Ministeri es proposa un programa de “Bones pràctiques postCOVID-19” i 
es destaca que s’està treballant en protocols “per tal que el retorn a l’activitat sigui 
segur”. La intenció és generar garanties per tal que la ciutadania reprengui amb 
confiança la seva pràctica turística el més aviat millor. Ja hi ha idees implementades, 
com ara prendre la temperatura als passatgers, o en exploració com ara col·locar 
divisors acrílics a les butaques dels avions. 

El distanciament donaria espai, com a mínim durant un temps, a la visibilitat de 
discursos i la permeabilitat de pràctiques sobre un turisme sostenible. La por indi-
vidual al contagi pot potenciar sentiments reaccionaris, pràctiques discriminatòries 
i individualitzants. Però també pot donar lloc a una “consciència encarnada” sobre 
la interdependència entre les persones i els ecosistemes que impulsi altres formes de 
viatjar, conèixer i descansar. El distanciament social és antagònic a l’afluència mas-
siva i al model de gran escala, i pot donar lloc a l’impuls de pràctiques turístiques 
més lentes; pot obrir una possibilitat a la sostenibilitat. 

https://www.infobae.com/coronavirus/2020/05/10/la-vida-despues-del-coronavirus-cuando-como-y-a-donde-vamos-a-poder-viajar-los-argentinos/
https://hostnews.com.ar/index.php/news/29605/16/Matias-Lammens-participo-en-la-reunion-de-ICTA-sobre-buenas-practicas-pos-Covid19.htm
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/05/10/la-vida-despues-del-coronavirus-cuando-como-y-a-donde-vamos-a-poder-viajar-los-argentinos/
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/05/10/la-vida-despues-del-coronavirus-cuando-como-y-a-donde-vamos-a-poder-viajar-los-argentinos/
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/corine-pelluchon-coronavirus-muestra-vulnerables-puede-traer-toma-conciencia-_0_h5o9qiPvD.html
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Distàncies curtes i l’opció de la proximitat 

Un altre canvi que es preveu en l’escenari de post pandèmia és que durant 2020 i 
possiblement part de 2021 el turisme es dugui a terme en distàncies curtes. Els ac-
tors així ho assumeixen: des del govern es promou la “proximitat” i s’anima a via-
tjar pel territori nacional, i des de la Cámara Argentina de Turismo s’afirma que la 
proximitat serà “l’eix de la recuperació de l’activitat”. 

La proximitat afecta la lògica del culte a la velocitat i colpeja la línia de flotació 
del turisme globalitzat. Així, genera oportunitats per a altres actors que proposen la 
reivindicació de la quietud, o pràctiques turístiques de proximitat i la revalorització 
dels entorns i les cultures locals, com el turisme rural o de base comunitària. La 
proximitat també és una possibilitat per a un turisme més sostenible. 

Aquests canvis poden vincular-se a tendències de consum prèvies a la COVID-19. 
Un estudi realitzat per booking.com l’octubre passat analitzava les tendències dels 
turistes. Segons aquests resultats, al voltant del 50% dels argentins es mostren in-
teressats a reduir l’impacte ambiental generat per un excés de turisme i, en aquest 
sentit, estarien disposats a modificar els destins o els mitjans de transport utilitzats 
amb la finalitat d’evitar la massificació i ajudar a la preservació del medi ambient. 

L’estudi no només demostra la possibilitat d’explorar aquest tipus de pràctiques, 
sinó també que la seva apropiació serà l’escenari de disputa. En reduir-se l’escena-
ri turístic, la proximitat serà una estratègia que adoptin actors d’orígens diversos. 
Molts grans capitals que fins ara no tenien interès en el turisme de proximitat co-
mençaran a lluitar per aquesta modalitat. 

Temps, fragilitat dels canvis i disputes futures

En tots els casos, és important tenir en compte la dimensió temporal dels canvis prè-
viament mencionats. Tres qüestions centrals succeiran i habilitaran de nou l’activitat 
turística: el govern aixecarà restriccions de forma nacional, a escala global l’OMS 
donarà el vistiplau als viatges, i la por al contagi anirà disminuint. 

Els canvis seran temporals; i el curs previsible dels esdeveniments és que, se-
gons la voluntat i els interessos dels actors centrals, es retorni progressivament a 
un mode similar al precedent. Excepte en cas que els sectors més afectats (treba-
lladors, petites empreses, organitzacions solidàries o comunitàries) s’organitzin i 

https://www.lavanguardia.com/economia/20200328/48105019477/fin-confinamiento-apostar-turismo-sostenible-brl.html
https://www.elindependiente.com/economia/2020/04/12/viajes-cortos-y-de-proximidad-el-turismo-post-coronavirus/
https://www.lapoliticaonline.com/nota/125936-el-gobierno-reconoce-que-el-turismo-no-volvera-antes-del-verano/
https://www.lapoliticaonline.com/nota/125936-el-gobierno-reconoce-que-el-turismo-no-volvera-antes-del-verano/
https://www.lapoliticaonline.com/nota/125936-el-gobierno-reconoce-que-el-turismo-no-volvera-antes-del-verano/
https://www.infobae.com/coronavirus/2020/05/10/la-vida-despues-del-coronavirus-cuando-como-y-a-donde-vamos-a-poder-viajar-los-argentinos/
https://news.booking.com/bookingcom-revela-las-principales-tendencias-de-viaje-de-los-argentinos-para-2020/
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s’articulin per tal de generar alternatives i incidir en espais de decisió que puguin 
modificar aquest rumb. 

Segurament durant aquest període es generi una disputa política i de sentits, on 
es contrastin discursos i propostes, en molts casos antagòniques. Tindrà lloc una 
batalla per tal d’instal·lar una mirada dominant sobre quin model turístic és el més 
convenient per al bé comú. És en aquest espai temporal on els treballadors de l’EES, 
actors i sectors afins en conjunt podran maximitzar els seus esforços per tal de di-
fondre els seus discursos, visibilitzar les seves propostes i experiències que permetin 
la pràctica d’un turisme més solidari, equitatiu insostenible. Tot i assumir la desigual 
correlació de forces i el temps limitat, és aquí precisament on resideix la principal 
finestra d’oportunitat. 

La configuració del proper turisme 

Per tal d’aportar a la reflexió, es plantegen factors crítics per a la configuració del 
proper turisme a Argentina.

El rol de l’Estat. Quina serà l’orientació de les polítiques públiques en general i 
turístiques en particular i la correlació de forces en les decisions de l’Estat? Fins al 
moment no s’observa una intenció de canviar el paradigma del turisme ni l’orienta-
ció de les seves polítiques cap a experiències solidàries. Contràriament, tot apunta a 
una transferència de recursos que permeti garantir un retorn el més ràpid possible a 
l’estat previ. 

Paper de la ciutadania. Quin impacte tindrà la pandèmia sobre les representa-
cions i les pràctiques majoritàries al voltant del turisme? Es preveu que es produei-
xin canvis en les conductes de consum, tot i que és difícil asseverar-ne l’orientació 
i la duració. Podran produir-se pesos i contrapesos en la tensió entre la por a viatjar 
i la reivindicació de la llibertat a través del consum turístic. Del temor també en 
pot sortir desaprenentatge, una consciència sobre els danys i riscos del model, i un 
qüestionament d’aquesta idea de llibertat, fet que possibilitaria una major visibilitat 
d’experiències turístiques associatives i transformadores. 

Capacitats dels actors socials. Quina capacitat tindran els actors del camp so-
cial, popular i solidari per a l’articulació, l’intercooperació i construcció de sinergies 
en l’àmbit del turisme? L’organització estable podrà permetre un major acoblament 
entre una demanda responsable i una oferta solidària. Com en altres crisis, els nous 
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desocupats i els treballadors informals poden ser les noves víctimes, o constituir-se 
com a actors estratègics que potenciïn els llaços de cooperació per a la construcció 
d’un altre model turístic. 

Organització comunitària. Un altre factor es vincula amb la possibilitat que 
els integrants de les poblacions en les destinacions puguin treballar mancomunada-
ment per, a través de diverses formes d’estructura organitzacional, impulsar o donar 
suport a projectes turístics que responguin a l’interès del conjunt. Això suposa una 
fortalesa en l’organització de les comunitats i un nivell de participació social que 
possibiliti la planificació i la gestió d’un turisme de base comunitària als territoris. 

En última instància, la configuració del proper mapa del turisme argentí estarà 
determinada per qui siguin els actors que monitorin i protagonitzin les transforma-
cions, o, contràriament, les continuïtats de l’activitat. La possibilitat d’aplanar una 
sortida on prevalgui l’interès general haurà de sorgir de la voluntat, el consens i la 
consolidació de relacions de cooperació entre l’Estat, les organitzacions solidàries i 
les comunitats organitzades. En aquest escenari, els actors socials del país tenen una 
vasta experiència acumulada de la qual nodrir-se. 

El pròxim turisme és una història per escriure; i un fragment de la seva narrativa 
dependrà de la capacitat d’adaptació, innovació i articulació entre els actors que, des 
de diverses parts de la geografia, proposen i duen a terme alternatives turístiques 
travessades per altres racionalitats, valors i idees. Això no obstant, és important evi-
tar una mirada ingènua. La correlació de forces, la capacitat per a incidir en l’Estat i 
l’imaginari col·lectiu que han demostrat els lobbies del sector revelen un risc latent: 
que l’escenari postCOVID-19 impliqui un model més concentrat, excloent i insoste-
nible; fet que no seria una distopia, sinó una possibilitat certa.  
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COVID-19: ARA ÉS EL MOMENT DE TRANSFORMAR EL TURISME
Transforming Tourism Iniciative46  

Organització Mundial del Turisme (OMT)
Zurab Pololikashvili
Secretari General 
 

Dia Mundial del Turisme 
27 de setembre de 2020

 
Benvolgut Secretari General, 

Apreciem la visió de futur i el coratge del Secretari General de les Nacions Unides, 
António Guterres, en considerar a aquesta crisi pandèmica de la COVID-19 com una 
oportunitat per a la transformació del turisme, durant la presentació de l’Informe 
sobre Polítiques “La COVID-19 i la transformació del turisme”.

L’Agenda per al Desenvolupament Sostenible de 2030, amb la seva visió de 
transformar el nostre món en un sentit més just, igualitari i inclusiu, segueix servint 
com a conjunt de principis rectors mentre fem front als trastorns causats per la crisi 
climàtica i el desastre de les creixents desigualtats socials i econòmiques que s’han 
aguditzat per l’actual pandèmia de la COVID-19.

La pandèmia de la COVID-19 i les seves conseqüències colpegen la indústria 
turística i els governs en un moment en què la resistència al creixement destructiu 
del turisme s’ha fet més fort. En els últims anys, les poblacions de moltes ciutats i 
territoris han protestat davant l’excés de turisme. De forma constant els moviments 
de treballadors i les organitzacions de treballadors informals han estat exigint mi-
llors condicions laborals i un treball decent, i milions de joves estan exigint mesures 
immediates per fer front a la crisi climàtica. És evident que no s’han complert les 
promeses que el turisme podia contribuir de manera clau al desenvolupament sos-
tenible. La crisi posa en evidència que el model turístic actual no és, ni tan sols en 

46 Transforming Tourism Iniciative (TTI) és una plataforma d’ONG, professionals del turisme i de l’acadèmia 
creada el 2017 en demanda d’una transformació del turisme.

http://www.transforming-tourism.org/
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termes econòmics, ni resilient ni sostenible. És més, de forma clara mostra com de 
lluny s’està de fer una contribució significativa per al futur que necessitem i volem.

La transformació del turisme és la demanda del moment. Però és més que 
tractar d’arreglar el vell model d’un turisme basat en el creixement insostenible. 
Requereix un enfocament sistemàtic per analitzar, comprendre i abordar les con-
seqüències que les pràctiques de turisme insostenible tenen en les persones i en el 
nostre planeta.

En la mesura que la pandèmia s’amplifica l’exposició dels més febles en el turis-
me, volem reforçar les demandes que publiquem en la nostra Declaració de Berlín 
sobre la transformació del turisme, 2017. Fins a la data, més de 70 institucions de la 
societat civil, el món acadèmic i els moviments populars l’han signat, al costat de 
més de 500 persones de tots els continents de món.

Abordar els desafiaments de l’turisme en el context de la COVID-19 significa:

• Mantenir el principi de “no deixar ningú enrere” en els plans de recupe-
ració. Demanem als governs que donin suport urgent i eficient als grups 
més vulnerables vinculats amb el turisme, tant treballadors i treballado-
res de l’economia formal com de la informal. Entre ells es troben perso-
nes migrants i dones, que s’enfronten a discriminacions i vulnerabilitats 
particulars.

• Vetllar perquè no es repeteixin els errors del passat, ara que el turisme 
intern i el turisme rural estan creixent de forma més intensa. Encoratgem 
a les destinacions, els planificadors del turisme i les empreses al fet que 
elaborin conceptes per definir les capacitats d’acollida locals de manera 
participativa, per tal d’evitar que es repeteixin crisis per un excés de tu-
risme. Al seu torn, s’han de donar suport a les estratègies de turisme que 
contribueixin a un desenvolupament econòmic i social inclusiu.

• La recessió econòmica probablement condueix a noves inversions en el sec-
tor turisme. Les garanties en els contractes i els permisos de planificació 
han d’assegurar que la sostenibilitat social i ambiental i la preparació per 
a desastres siguin el nucli de qualsevol nova inversió i que no danyin els 
patrons tradicionals d’ús de la terra.

• Donar suport a les destinacions perquè apliquin models turístics verita-
blement resilients que serveixin a les poblacions de les comunitats i des-

http://www.transforming-tourism.org/berlin-declaration-on-transforming-tourism.html
http://www.transforming-tourism.org/berlin-declaration-on-transforming-tourism.html
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tinacions amfitriones. Milers de comunitats actives en el turisme han de-
mostrat, fins i tot en una crisi profunda com la de la COVID-19, que el seu 
model és més resilient a les commocions externes i, per tant, està millor 
preparat per a un món caracteritzat per cada vegada una major incertesa. 
Ha d’encomiar als seus països membres a no optar per un model de turisme 
induït pel deute, perquè augmenta la dependència de les destinacions en 
lloc de contribuir a la seva resiliència.

Si bé les mesures més urgents per combatre els impactes socials i econòmics de la 
COVID-19 són la prioritat més gran, també necessitem posar en marxa mesures a 
llarg termini per transformar el turisme. Aquestes inclouen:

• Desenvolupar mecanismes que mesuren l’efecte del turisme a les persones i 
el planeta, incloent-hi els costos ecològics i socials del turisme, i permetent 
una fixació de preus justa i equitativa. Només un turisme que contribueixi 
al benestar de les persones i protegeixi el medi ambient és una opció de 
desenvolupament viable.

• Assegurar que la precarietat i la segmentació de la mà d’obra en el turisme 
s’aborden mitjançant l’adopció i la plena adhesió als principis de Treball 
Decent formulats per l’OIT. Aquests inclouen el respecte dels drets laborals 
fonamentals, així com la llibertat d’organització i l’erradicació de totes les 
formes de discriminació laboral, el treball forçós i el treball infantil.

• Recordar a tots els interessats en el turisme, tant del sector públic com del 
privat, que aquest hauria de facilitar un ecosistema econòmic i social que 
permeti que coexisteixin conjunts diversos i complementaris de mitjans de 
vida a les comunitats i les destinacions i que, per tant, generi benestar local, 
cooperació i comerç just.

• Assegurar que el turisme faci esforços honestos i ambiciosos per combatre 
el canvi climàtic reduint les seves emissions absolutes i el seu ús de com-
bustibles fòssils, en l’àmbit mundial, nacional i local, amb mesures com, 
per exemple, evitant els vols no essencials; reduint estructuralment l’ús de 
plàstics; adoptant i contribuint a pràctiques responsables de gestió de les 
deixalles; i fixant preus de cost real dels combustibles fòssils.
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• Assegurar que el turisme protegeix els paisatges naturals i la biodiversitat. 
Per a això cal desenvolupar estratègies i pràctiques per al desenvolupament 
sostenible, que estiguin arrelades en una regió i que respectin els seus re-
cursos naturals i culturals, així com la seva capacitat de càrrega.

La demanda de transformar el turisme, a la qual es va referir el secretari general 
António Guterres en el seu discurs i en l’informe de política sobre “COVID-19 i la 
transformació del turisme”, s’ha d’incorporar en totes les polítiques i programes de 
l’OMT. La consecució de la nostra visió conjunta de l’Agenda 2030 i la superació de 
la incomparable crisi mundial que causa la COVID-19 necessiten el suport de totes 
les parts interessades. Els grups comunitaris, les organitzacions de la societat civil, 
el moviment popular, les institucions acadèmiques, els planificadors del turisme, 
els professionals del turisme, així com els responsables de les polítiques turístiques, 
han de participar en peu d’igualtat en el procés de presa de decisions en matèria de 
turisme.

Ens preocupa que la manca d’inclusió en els processos institucionals de l’OMT 
sigui un obstacle per a això i una greu càrrega per al proper procés de transformació 
real del turisme. Només les institucions inclusives seran capaços de guiar-nos en 
aquesta crisi i proporcionar la visió i els principis essencials que ens permetin trans-
formar junts el turisme.

En aquest sentit, instem a l’OMT a obrir les portes als representants dels movi-
ments populars i als membres del sector informal, així com a les ONG independents 
i a les institucions acadèmiques que han decidit no convertir-se en membres afiliats 
de l’OMT. Estem disposats a contribuir a això i esperem discutir amb vostès estratè-
gies per democratitzar el desenvolupament del turisme en l’àmbit mundial.

Esperem el seu compromís i suport per transformar el turisme. Quedem pen-
dents de la seva resposta a les nostres sinceres recomanacions. 

Cordialment,
Antje Monshausen en nombre de las organizaciones firmantes,  

Alba Sud, Espanya
Association Sénégalaise des Amis de la Nature 
Brot für die Welt – Protestant Development Service, Alemanya
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I ara què fem?

College of Technology/CLASE, University of San Agustin, Filinines
COMUNITUR, Colòmbia
Defence for Children – ECPAT, Netherlands ECPAT International
ECPAT, Alemanya
Equality in Tourism, Regne Unit
Equitable Tourism Options – EQUATIONS, Índia 
Fundación Juan Bosch, República Dominicana
Fresh Eyes – People to people travel, Regne Unit
Imagine Peace, Corea del Sud
Institute of travel and tourism of the Gambia
International Alliance of Inhabitants
International Center for Responsible Tourism, Àfrica Occidental
Kabani – the other direction, Índia
Labor Movens Study Group, Brasil
Myanmar Responsible Tourism Institute
National Fisheries Solidarity Movement, Sri Lanka 
respect_NFI (Naturefriends International)
Studienkreis für Tourismus und Entwicklung e.V., Alemanya
 

Si us plau poseu-vos en contacte amb: antje.monshausen@brot-fuer-die-welt.de
 
Aquesta carta va estat preparada per l’equip de coordinació de Transforming 
Tourism Initiative: Andy Rutherford, Fresh Eyes – People to people travel, Regne 
Unit; Antje Monshausen, Tourism Watch at Brot für die Welt, Alemanya; Cornelia 
Kuehhas respect_NFI (Naturefriends International); Ernest Cañada, Alba Sud, Es-
panya; Joyatri Ray, Equitable Tourism Options - EQUATIONS, Índia; Sumesh Man-
galasseri, Kabani – the other direction, Índia.
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