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1. Introducció  
 

L‟elecció del tema d‟aquest Treball Final de Grau sorgeix arran de la presència del 

turisme a la nostra vida diària, així com les problemàtiques que el mateix pot causar als 

ciutadans d‟una vila per excel·lència com és Barcelona.  

Actualment, Barcelona és una ciutat que està de moda, i és sense dubte un bon cas per 

analitzar, del qual se‟n pot obtenir molta informació i es poden extreure moltes dades 

rellevants, mitjançant les quals és possible realitzar noves propostes i/o estratègies de 

millora per tal de poder corregir possibles situacions conflictives.  

Així doncs, al llarg d‟aquest treball es pretén realitzar una investigació  en primer lloc, 

a nivell teòric (mitjançant fonts oficials de revistes electròniques, articles de diari, etc.), i 

a continuació, a nivell pràctic, recaptant informació i dades de les percepcions i 

opinions dels residents, a més dels propietaris dels negocis, els quals cal dir que la 

major part també són residents, i per tant molts d‟ells ens poden donar un doble punt 

de vista sobre el cas estudiat. 

Després de realitzar un reclutament d‟aquests dos perfils d‟entrevistats (veure mostra 

del perfil reclutat a annexos), es podrà contrastar si aquests perceben i/o pateixen les 

mateixes conseqüències davant el factor turístic, o si per altra banda experimenten 

sensacions i vivències absolutament contraposades.  

El treball s‟enfoca concretament en quatre grans barris de renom a la ciutat, els quals es 

troben relativament a prop, i que per tant, permeten un estudi més contraposat donada 

la focalització dels mateixos: la Sagrada Família, la Barceloneta, el Barri Gòtic i les 

Rambles.  

El que es pretén és veure l‟evolució i els punts de distinció d‟aquests districtes a través 

dels veïns, treballadors, comerços, així com també a través de l‟evolució a nivell de 

preus, productes, arrendaments o compres de béns immobles, etc., per tal de donar 

resposta a l‟objectiu que es concreta al següent capítol.  
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2. Objectiu 
 

L‟objectiu d‟aquest treball és dur a terme una investigació a la ciutat de Barcelona, per 

tal de poder identificar com es viu el problema de la massificació, segons el punt de 

vista dels residents i dels empresaris, a quatre dels reconeguts barris de la ciutat (la 

Sagrada Família, la Barceloneta, el Barri Gòtic i les Rambles), i quins problemes se‟n 

deriven a partir d‟aquesta, així com els possibles avantatges.  

Així doncs, es tracta de veure com es viu la situació actual del turisme a Barcelona, 

concretament en termes de massificació. Aquest objectiu global es pot desglossar en 

diversos sub-objectius: 

En primer lloc es vol saber com els residents i els empresaris creuen que s‟ha produït 

aquesta massificació fent especial esment de les problemàtiques que es poden veure 

reflectides en els diversos àmbits (econòmic, ambiental i sociocultural), tot i que també 

tenint en compte els aspectes positius que s‟aprecien a cadascun d‟aquests. A més, pel 

que fa a l‟àmbit sociocultural, es vol veure quina ha estat l‟evolució que s‟ha pogut 

observar a cadascun dels barris per així poder esbrinar com ha canviat la massificació i 

que és el que ha pogut donar lloc a la seva aparició, d‟acord amb les respostes dels 

entrevistats.  

Per altra banda, es vol saber  si la problemàtica de la massificació és causada realment 

pels turistes o si també hi intervé el sector local. 

Cal tenir en compte que es prestarà especial atenció a l‟existència de contrastos entre 

les opinions dels residents i les dels propietaris de diversos negocis.  

La resposta a aquests objectius es dóna mitjançant fonts oficials i a través de les 

opinions a entrevistes semiestructurades, les quals recluten les valoracions de dos 

perfils d‟entrevistats en concret (residents que viuen a la ciutat, i residents que hi 

treballen).  
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3. Metodologia 
 

L‟estudi realitzat va tenir lloc a la ciutat de Barcelona, des de principis del mes de 

desembre fins a mitjans del mes de febrer, que va ser el període en que es va dur a 

terme la part pràctica del treball.  

Com bé sabem, Barcelona és una ciutat de grans dimensions i disposa de molts barris, 

concretament 73. D‟acord amb la problemàtica plantejada com a objecte d‟estudi, uns 

dels barris on es podia veure reflectit amb més facilitat el conflicte de la massificació 

eren: la Sagrada Família, el Barri Gòtic, les Rambles  i la Barceloneta; és per això que 

finalment es va dur a terme l‟elecció d‟aquests quatre. Tot i així, cal dir  que són molts 

els barris que pateixen també el conflicte de la massificació, com per exemple Poble sec 

o Gràcia (El Digital  de Barcelona, 27 de maig del 2016).  

Al llarg d‟aquests mesos, es va analitzar aquesta problemàtica mitjançant dos mètodes 

en concret:  

En primer lloc, un dels mètodes emprat i de gran utilitat, fou el de les entrevistes a 

nivell presencial de tipus semiestructurades, que van tenir una durada d‟una hora 

aproximadament cadascuna d‟elles (veure el qüestionari corresponent a annexos). 

D‟entrada, es va contactar amb alguns residents de cada una de les zones mitjançant les 

diverses associacions dels barris, així com a través de suggeriments d‟altres residents; 

procurant d‟aquesta manera, reclutar aquells que poguessin proporcionar més 

quantitat d‟informació i sobretot de més qualitat, és a dir, amb més experiència sobre el 

que realment es viu i es veu a cada un dels espais estudiats. 

El mateix es va fer en el cas dels negocis. Pel que fa als residents primerament es va 

contactar amb ells a través de via telefònica o correu electrònic, en el cas d‟alguns 

negocis es va fer el mateix i en altres es va acudir directament a l‟establiment 

sol·licitant dia i hora per tal de poder realitzar una entrevista.  

De les 19 persones (entre residents i professionals) a les que es va  sol·licitar d‟ésser 

entrevistades, 3 van rebutjar la sol·licitud (una propietària d‟una cafeteria, una 

treballadora d‟una floristeria -ambdues del barri de la Barceloneta- i una veïna de la 

Sagrada Família). Per altra banda, via correu electrònic també es va sol·licitar efectuar 

una entrevista a quatre negocis d‟allotjament i restauració, dels quals no es va obtenir 

resposta. 

A més a més d‟aquestes 19 persones, 3 persones més van ser entrevistades únicament 

durant uns 10 minuts per motius de manca de temps, ja que eren persones que estaven 

en mig de la seva jornada laboral. Així doncs, la informació proporcionada no va ser 

suficient per a poder tenir-ne unes dades extenses a analitzar.  

Cal remarcar que abans de procedir a les entrevistes es va demanar el consentiment de 

cada un dels entrevistats, per poder enregistrar cada una de les trobades.   
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Finalment foren 13 entrevistes, de les quals 3 varen ser realitzades en grups de dues 

persones, i en aquestes la durada va ser superior a una hora. 

Cal dir que el nombre d‟entrevistes  totals es va limitar a 13, ja que les dades es van 

començar a repetir de manera sistemàtica. Posteriorment, es van analitzar totes les 

entrevistes realitzades a perfils de persones diferents, mitjançant la tècnica de 

codificació duta a terme a través del programa EdEt (emprant categories, codis i 

subcodis). El procés de codificació va tenir una durada de tres setmanes. 

Per acabar, i de manera complementària, es va dur a terme una investigació dels fluxos 

turístics als diferents barris ja esmentats anteriorment, a través de la tècnica 

d‟observació no participant (es van observar els diferents carrers amb detall, tenint en 

compte on i a quines hores es trobava més aglomeració turística; es va prestar especial 

atenció al que feien els turistes, quin era el perfil d‟aquests, etc.), per tal de comprovar 

si es detectaven amb evidència o no les opinions dels domiciliats. Així doncs, 

l‟observació es va dur a terme durant dates diferents: El dilluns dia 7 de desembre, 

seguidament aquesta va continuar el dimarts 22 de desembre, i finalment l‟última fase 

de l‟observació va tenir lloc el dijous 28 de gener. Aquesta tècnica va permetre 

interpretar la informació obtinguda a través de tots els sentits, prenent-ne notes a 

posteriori, per així poder veure la realitat de la problemàtica que s‟estudia (Fox, 1998). 
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4. Marc teòric  

4.1. La percepció dels residents sobre el turisme 

 

Al llarg de les últimes dècades, el sector turístic ha incrementat de manera notable a 

nivell mundial. Com a conseqüència d‟aquest increment, s‟observen tant efectes 

positius com negatius per part dels residents dels diferents països i continents, els 

quals han patit i viscut la transformació de les seves ciutats, degut precisament a la 

incorporació del turisme i la seva posterior evolució. 

S‟assegura que el turisme comporta molts impactes positius a nivell mundial, però a la 

vegada aquest també afecta la qualitat de vida de molts dels residents, així com el seu 

nivell de satisfacció, ja que fins a partir dels anys setanta no se‟ls havia prestat gaire 

atenció als mateixos en quan a la seva relació amb els turistes (Sharpley, 2013 i Vargas 

et al., 2007 diuen a l‟article d‟Almeida et al., 2014). Sense dubte, l‟evolució del turisme 

ha donat un gir de 180 graus a la vida dels residents a les zones on més es concentra 

l‟oferta turística.  

Segons el punt de vista dels residents, el turisme aporta molts beneficis a nivell 

econòmic, no només a través de l‟impacte que causa en allotjament, restauració i 

negocis, sinó també a través de les oportunitats d‟oci que aquest cedeix tant per als 

turistes com per a ells mateixos (segons  Ko i Stewart, 2002 i Lorde, Greenidge et al., 

2010). Es creu que el desenvolupament del turisme millora l‟aparença de la comunitat i 

proporciona llocs de treball i activitats culturals, a més d‟enriquir el desenvolupament 

en l‟àmbit d‟infraestructures i instal·lacions públiques (Andereck et al., 2015 i Aguiló 

2014 diu a l‟article d‟Almeida et al., 2014). 

Per altra banda, els residents de les principals destinacions turístiques afirmen que 

darrere de tots aquests avantatges hi ha un ventall d‟inconvenients derivats del propi 

turisme als quals han de fer front, sobretot pel que fa en l‟àmbit social i del medi 

ambient (Liu i Var 1986,  afirmen a l‟article de Ko i Stewart, 2002), ja que l‟aglomeració 

dels turistes a llarg termini provoca contaminació, destrucció dels recursos naturals i 

degradació del patrimoni històric (Concu i Atzeni, 2011).  

 

Es parla del conflicte entre residents i turistes, de l‟augment tant de les taxes i dels 

habitatges com dels productes i serveis a nivell local, de la pèrdua de la cultura 

tradicional, la congestió, el trànsit i els problemes d‟aparcament; a més del soroll i 

escàndol de les zones on més es concentra l‟oferta turística, les quals posen en perill la 

satisfacció dels residents i disminueixen la seva qualitat de vida, creant situacions 

d‟estrès i angoixa (Deccio i Baloglu et al., 2002 diuen a l‟article de Chen i Tian, 2015).  
 

A més, encara que el turisme doni oportunitats en el món laboral, per molts dels 

residents, cal dir que a aquelles destinacions on hi ha un turisme estacional, aquesta 

dinàmica repercuteix negativament als treballadors, ja que aquests en la majoria de 
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casos, no tenen la possibilitat de tenir un contracte fix i anual, sinó discontinu o 

temporal (Cerezo i Lara de Vicente, 2005, diuen a l‟article d‟Almeida et al., 2014). 

 

Malgrat tots els impactes negatius als que es veuen obligats a fer front els residents, a 

nivell general, d‟acord amb els estudis i investigacions més recents (segons van dir 

Dyer et al., 2007 a l‟article de Lorde, Greenidge et al., 2010), s‟afirma que els efectes 

positius que causa el desenvolupament turístic sobrepassen i/o equilibren els efectes 

negatius, sobretot a aquelles destinacions que antigament eren països 

subdesenvolupats, i gràcies al desenvolupament turístic, han pogut subsistir i créixer 

en el seu àmbit econòmic. Per tant, és evident que sense el turisme els residents 

tindrien molt a perdre, sobretot per a aquells que són realment dependents del turisme 

com és l‟àmbit de negocis. Amb l‟absència del turisme potser la seva qualitat de vida a 

nivell personal milloraria, però a nivell econòmic es produiria una davallada.  

Tanmateix, si es realitzen investigacions i qüestionaris a nivell individual i subjectiu, es 

pot percebre com molts dels residents es troben totalment en contra d‟aquest 

desenvolupament turístic -sobretot en l‟àmbit sociocultural i ambiental-, degut a la 

contaminació del medi ambient que es crea, la disminució tant de la qualitat de la 

imatge paisatgística com natural que es produeix a través de la manca d‟higiene, 

l‟acumulació de residus, entre d‟altres (d‟acord amb Ap i Crompton et al., 1993 a 

l‟article d‟Andereck et al., 2015). Per contra, a nivell objectiu els resultats sobre la 

relació entre resident i turista són positius i s‟ha vist una connexió realment beneficiosa 

entre les actituds d‟aquests, sobretot en l‟àmbit econòmic. 

Cal esmentar que en alguns casos els residents prefereixen els avantatges que el 

desenvolupament del turisme  els hi aporta, i que aquests són realment més forts que 

els inconvenients, els danys i les destrosses que hagin de patir com a conseqüència 

(Allen, Long et al., 1998 i Liu i Var 1986 afirmen a l‟article d‟Almeida et al., 2014).  

Centrant-nos més detalladament en diverses destinacions i estudis realitzats, es poden 

observar diferents supòsits estudiats sobre destinacions dels quals se‟n obtenen 

diversos resultats, hipòtesis i conclusions. Tot i així, la majoria dels estudis i casos 

cercats com bé s‟ha esmentat anteriorment, donen suport al desenvolupament  turisme.  

L‟estudi sobre Uganda (Lepp, 2007), concretament al poble rural Bigodi, afirma que el 

94% dels residents tenen una opinió positiva sobre el creixement turístic. Únicament, 

entre un total de 48 persones, 3 van mostrar una actitud negativa al respecte, i aquests 

eren pagesos. Aquest perfil de residents sovint està en desacord al desenvolupament 

del turisme, però a la vegada, tampoc tenen coneixements sobre el mateix. Al ser un 

país realment subdesenvolupat  i amb certa inestabilitat política, el turisme ha sigut 

clarament un impacte positiu per a ells; tot i que al principi tenien cert temor a que el 

sector turístic fos un inconvenient pel fet que pogués apropiar-se de les seves terres.  

Pel que fa a l‟estudi sobre la Xina (Chen i Tian, 2015), després del gran esdeveniment 

dels Jocs Olímpics del 2008, es realitza una investigació centrada en dues de les ciutats 

amb més potencial: Qingao i Beijing. Pel que fa als resultats de la investigació segons 

les valoracions dels residents, Qingao té menys impactes negatius que Beijing; aquest 
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fet pot ser donat perquè Beijing és la capital de la Xina, i per aquest motiu el nivell de 

població, trànsit i congestió és més elevat, la qual cosa comporta una percepció més 

negativa que a Qingao.  

Els residents d‟ambdues ciutats creuen que els impactes intangibles són més 

importants que els tangibles. S‟assegura que les dones perceben més que els homes els 

impactes tant negatius com positius que han causat els Jocs Olímpics del 2008. 

L‟estudi afirma que a Qingao es valora més positivament l‟impacte dels Jocs Olímpics 

que a Beijing.  

Per altra banda, a nivell formatiu i professional, els estudiants universitaris són els que 

perceben més els impactes positius, i com a contrast, els residents tendeixen més a 

veure els resultats negatius. En l‟àmbit professional, els treballadors de Beijing creuen 

que l‟impacte posterior als Jocs Olímpics ha sigut positiu, i per altra banda, els 

professionals de Qingdao no perceben tan clarament els impactes que s‟han obtingut, 

com a positius. Així doncs, les valoracions dels residents són positives, però l‟estudi 

concretament contrasta les diferències entre les percepcions dels residents de les dues 

ciutats.  

Pel que fa al cas d‟Aruba (Rivera, Croes, Seung, Lee, 2015), s‟estudia la relació entre el 

desenvolupament del turisme i el concepte de felicitat. Segons els resultats s‟afirma que 

el desenvolupament del turisme recau positivament sobre la felicitat dels residents. 

Concretament del 77%, un 74% dels enquestats, han manifestat tenir sensació de 

felicitat. Així doncs, l‟estudi dóna lloc a la conclusió que el concepte del 

desenvolupament del turisme i la felicitat estan estretament relacionats de manera 

positiva. 

Els resultats en el cas de Korea (Stewart, 2002), dut a terme a  l‟illa Cheju, s‟afirma que 

d‟acord amb les enquestes obtingudes, tant els resultats positius com els negatius es 

troben equilibrats. Evidentment, el turisme porta beneficis per a la ciutat, però a la 

vegada no satisfà a tota la comunitat. Els que estan més a favor amb el 

desenvolupament del turisme, s‟assegura que són aquells que tenen una estreta relació 

i dependència amb aquest sector, com són tots aquells residents que viuen dels seus 

propis negocis. Els resultats negatius que es perceben provenen sobretot de les queixes 

a nivell de comunitats de veïns. Així doncs, segons els resultats extrets, el turisme i el 

concepte de felicitat es troben estretament relacionats de manera positiva.  

L‟estudi de Barbados (Lorde, Greenidge i Devonish, 2010) analitza les percepcions dels 

residents en dos períodes: concretament abans i després de la International Cricket 

Council Cricket World Cup 2007, amb l‟objectiu de veure quines diferències es poden 

percebre entre aquests dos períodes i a partir d‟aquí, dur a terme certes recomanacions 

per als planificadors locals en una futura gestió d‟esdeveniments. Mitjançant els 

resultats obtinguts es demostra que els residents, inicialment, van percebre 

negativament el fet que es dues a terme aquest esdeveniment tan important, ja que  

pensaven que els costos serien superiors als beneficis que se‟n obtindrien, donat que la 

inversió inicial era bastant elevada. Un cop realitzat l‟esdeveniment, es va veure com 
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les percepcions dels residents van ser totalment diferents, després de veure que en 

l‟àmbit econòmic l‟esdeveniment havia repercutit positivament.  

 

La investigació sobre el cas d‟Arizona (Andereck et al.,  2005), un dels cinquanta estats 

que compren Estats Units, analitza les percepcions dels residents de les àrees rurals i 

urbanes.  Els resultats demostren que els residents perceben positivament l‟impacte del 

desenvolupament turístic, sobretot aquells que tenen una relació directa i dependent 

del turisme i que tenen majors coneixements sobre aquest; tot i que a la vegada també 

en són conscients dels impactes negatius que el turisme pot comportar, com bé són el 

trànsit i els problemes de congestió.    

En el cas de Turquia (Maragh, Gursoy i Vieregge, 2015), s‟estudia la percepció dels 

residents en dues comunitats: Goynuk i Camyuva, les quals són noves en el 

desenvolupament d‟aquest sector. Segons l‟anàlisi dut a terme, els resultats són 

positius, i no s‟observen gaires diferències respecte a les opinions de les percepcions 

dels residents d‟ambdues ciutats. S‟assegura que les dones estan més a favor del 

desenvolupament del turisme que els homes, tot i això, també en són conscients dels 

desavantatges que aporta a les ciutats.  

Una vegada analitzats els set estudis anteriors, en termes generals es pot afirmar que el 

desenvolupament del turisme en aquestes destinacions és vist com un factor positiu 

(sense deixar de tenir en compte aquelles incidències que poden repercutir 

negativament), o bé és vist com un factor  en que es crea un equilibri entre els 

avantatges i inconvenients que  pot arribar a aportar. 

En el cas de Xina i Korea, els perfils que més aviat perceben com a positiu el turisme 

són aquells que estan involucrats en negocis, i potser els que no perceben aquest 

fenomen de la mateixa manera, són els locals de les destinacions corresponents. Per 

altra banda, en el cas d‟Uganda, es podria dir que perceben el turisme com un 

avantatge, del qual realment se‟n pot treure profit, degut al ser un país 

subdesenvolupat. També cal dir  que en el cas de la Xina, es percep de manera més 

positiva l‟organització de l‟esdeveniment per part dels universitaris que per part dels 

residents. Aquest fet possiblement és degut a que els estudiants universitaris estan més 

involucrats en els diferents esdeveniments i celebracions que els residents, d‟acord amb 

l‟edat.  
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4.2. Aspectes negatius i positius del turisme i la massificació  

 

Després d‟haver esmentat quines són les percepcions dels residents sobre el turisme i 

els avantatges i inconvenients que aquest els comporta, en aquest apartat s‟enfoquen 

les influències turístiques a la ciutat de Barcelona de manera més detallada. 

Sense dubte el turisme és un dels sectors amb més importància a molts països arreu del 

món. Al llarg dels darrers anys, aquest sector ha anat adquirint cada cop més potencial 

fins a convertir-se en un dels principals motors econòmics (afirmen Ap i Crompton 

1993 et alt., a l‟article d‟Andereck et al., 2015).  

 
Podríem dir que el turisme cada vegada va prenent més importància, fins a arribar al 

punt d‟ésser vist com una necessitat més dins de la piràmide de Maslow. Així doncs, en 

relació als impactes positius que aporta, en primer lloc cal esmentar el gran potencial 

econòmic que genera a moltes de  les grans destinacions a nivell mundial -a més dels 

llocs de treball que proporciona- amb l‟objectiu de proporcionar un bon servei i cobrir 

el màxim de necessitats que es demanden. Tanmateix, també afecta positivament a 

aquelles empreses turístiques nacionals, ajudant així a augmentar el seu rendiment 

econòmic (Schubert,  Brida i Risso, 2010). A més, el turisme crea una font important de 

divises, sobretot per a les illes, degut al nombre d‟arribades estrangeres, segons afirma 

Durbarry, 2004, a l‟article de Schubert, Brida i Risso, 2010.  

 

Podríem dir que el sector turístic és vist com una alternativa per a les destinacions 

petites, com bé són les illes, les quals generalment tenen recursos limitats i per aquest 

motiu són  molt dependents del fenomen turístic, a través del qual han aconseguit 

desenvolupar-se i fer créixer els seus ingressos, adquirint cada cop un major èxit i 

reputació (Schubert, Brida i Risso 2010). És per això que els països que han optat per al 

desenvolupament del turisme són els que presenten més limitacions a nivell de 

recursos, aquells que disposen d‟un menor nombre d‟atractius i també més manca de 

diversificació. Per altra banda, el fet que determinats  països depenguin estretament del 

sector turístic, pot ser un vist com un factor negatiu (Bojanic  i Lo, 2015).  

Són molts més els àmbits en que el turisme recau de manera positiva, és a dir, no 

només genera avantatges a nivell econòmic, sinó també a nivell cultural, laboral o 

social.  Així doncs, gràcies a aquest també s‟amplien i es creen noves infraestructures, 

proporcionant així un millor servei, per exemple en l‟àmbit de transport, no només per 

als desplaçaments turístics, sinó també afectant positivament a la qualitat de vida dels 

residents, segons esmenten Andriotis et al., 2002, l‟article de Bojanic i Lo, 2015.  

  

Cal esmentar la rellevància que presenta aquest sector pel que fa a l‟intercanviï de 

coneixements i per l‟enriquiment que aporta gràcies a la diversitat i la coneixença de 

noves cultures.  

 

Segons Walton (Walton, 2009) un altre dels impactes positius que genera el turisme és 

el gran ventall de  coneixements i la utilitat que ens aporta a través de la seva història, 
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ja que a partir d‟aquesta es poden entendre els seus efectes i veure com aquest va 

evolucionant, la qual cosa també ens ajuda a preveure cap a on ens dirigim. A més, 

gràcies al llegat del passat, s‟ofereix la possibilitat de gaudir del patrimoni  i de la seva 

riquesa històrica i cultural, la qual és vista com un atractiu de gran valor. 

 

Un altre aspecte a destacar és l‟ajut que proporciona el turisme en la conservació dels 

monuments i espais naturals protegits, dels quals se‟n pot gaudir gràcies als ingressos 

que s‟aconsegueixen mitjançant els impostos turístics, que una bona part són destinats 

a la prevenció del deteriorament d‟aquests espais.  

 

Malgrat tots els avantatges que genera el sector turístic, a la vegada també se‟n deriven 

certes conseqüències les quals podem esmentar com a impactes negatius. Aquests 

sempre són majors durant l‟època de temporada alta de cada una de les destinacions, 

quan la concentració de turistes és més elevada. La majoria de residents quan detecten 

que s‟està produint un desenvolupament turístic a la seva localitat ho perceben com un 

fet positiu, però és més tard quan se‟n adonen dels inconvenients que aquest comporta, 

sovint quan apareix l‟etapa d‟estancament (Doxey 1976, assenyala a l‟article de Lepp, 

2007). 

  

Els efectes negatius més rellevants a destacar estan relacionats directament amb l‟àmbit 

social i ambiental. En primer lloc, és important remarcar,  i encara més en el cas que 

s‟està estudiant, l‟inconvenient de com el turisme afecta la vida dels residents, tal com 

s‟ha esmentat al punt anterior i segons s‟afirma a molts dels estudis que s‟han realitzat 

sobre la relació entre la satisfacció i la qualitat de vida dels locals (Uysal, Sirgy, Woo i 

Kim, 2015), donat que ha sigut un dels principals motius de discussió i debat durant 

els últims anys.  

 

Referent al medi ambient, l‟aglomeració de visitants és una de les causes principals de 

degradació i destrucció dels recursos naturals.  A més, de l‟augment de la presència 

humana se‟n deriva la congestió de trànsit, així com la problemàtica de la contaminació 

i dels espais massificats, coneguts com aquells que sobrepassen la seva capacitat de 

càrrega.  

 

L‟estudi del cas de Mallorca (Saenz-de-Miera i Rosselló, 2011), demostra com la 

contaminació és un dels efectes negatius relacionats directament amb el turisme, ja que 

afecta les àrees d‟aire a través d‟una concentració de partícules anomenades PM10. La 

investigació mostra com cada 1% de turisme equival a un 0,45% de concentració de 

PM10. Segons els resultats obtinguts, s‟assegura que el turisme, durant els últims anys, 

ha sigut el responsable de la sobreexplotació de certs recursos ambientals. 

 

Com s‟ha esmentat anteriorment, el sector turístic ens dóna oportunitats de llocs de 

treball, però segons Brunt i Courtney 1999 (Andereck et al., 2015), aquestes 

oportunitats laborals no suposen uns salaris corresponents al nombre d‟hores 



Treball final de Grau  La percepció local del turisme a Barcelona 

 
13 

treballades, així com tampoc s‟ofereixen feines de qualitat. Això significa que sovint 

estaríem parlant de feines no qualificades.  

Un altre aspecte negatiu a esmentar és el fet de l‟augment del preu dels béns i serveis 

(Aguiló 2014 diu a l‟article d‟Almeida et al., 2014), quan una destinació es comença a 

desenvolupar turísticament, tant pels turistes com pels residents; sobretot s‟aprecia un 

augment del preu en els productes que són tradicionals i particulars de cada destinació 

(Dogan 1989 afirma a l‟article d‟Andereck et al., 2015). 

 

Pel que fa a l‟àmbit cultural, la inserció d‟una gran diversitat de cultures és la causa de 

la devaluació de la cultura local i de les tradicions, el valor de les quals cada cop va 

disminuint més (Andereck et al., 2005). A tall d‟exemple, podem veure la tradició 

catalana com és la Castanyada, la qual actualment molts ja la coneixen com a 

Halloween, i celebren aquest dia seguint la tradició típica d‟Estats Units. 

  

El fet de construir noves infraestructures dóna lloc a la necessitat de dur a terme una 

gran inversió (Tomic et al., 2012, mencionen a l‟article de Maragh et al., 2014).   També 

cal tenir en compte que el turisme  és un sector molt elitista, el qual pot crear 

ressentiment per a molts residents degut a les diferències a nivell de riquesa, que es 

poden apreciar entre certs turistes i habitants locals.  

  

Com a darrer impacte negatiu a destacar s‟assenyala que l‟estacionalitat és un gran 

condicionant pel turisme, així com per a la decisió final de l‟elecció de la destinació. 

Així doncs, el clima influeix molt en el comportament dels residents, d‟acord amb les 

preferències o gustos del turista (Ridderstaat et al., 2013). 

 

Referent a tots els impactes negatius que s‟han esmentat, cal prestar especial atenció a 

la problemàtica de la massificació, que actualment, segons afirma l‟estudi d‟Albaladejo, 

González i Martínez, 2015, es troba present a moltes destinacions a nivell mundial. 

Aquestes, són destinacions d‟èxit en nombre d‟arribades turístiques, però que, 

conseqüentment han vist sobrepassat el límit de la seva capacitat de càrrega, creant així 

dificultat per accedir a les zones atractives i a la vegada una mala imatge de la 

destinació, de la qual se‟n poden derivar certs conflictes socials, entre d‟altres. 

 

A Espanya (Wu i Chen, 2014), s‟ha detectat un increment del nombre de llocs on hi 

predomina el turisme al seu territori. Avaluant aquest cas, el gran increment de turistes 

es va donar entre els anys 2000 i 2007. Va ser a partir de l‟any 2008, quan es va poder 

apreciar una davallada de turistes a causa de la crisi financera. 

 

Un dels exemples a remarcar d‟espais que sobrepassen la seva capacitat de càrrega, és 

el cas de les Coves d‟Altamira a Cantàbria, Santillana del Mar. Les Coves d‟Altamira 

van ser declarades Patrimoni de la Humanitat l‟any 1985, i són un patrimoni artístic de 

gran renom. Degut el seu èxit, la presència humana era molt desmesurada a la cova, fet 

que va donar lloc a sobrepassar el nivell de càrrega permès. Es van dur a terme 

diferents mètodes de gestió, investigacions i programes de preservació per tal de fer 
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front a aquesta problemàtica i dur a terme un seguiment i control. Finalment, la gran 

obra pictòrica compta amb una rèplica, la qual es visita actualment, per tal de poder 

conservar en bon estat l‟autèntica per a les generacions futures. Concretament es va 

donar lloc al Programa de Investigación para la Conservación Preventiva y régimen de acceso 

a la Cueva de Altamira, aprovat l‟agost del 2012. 

 

Un altre dels casos a destacar és Benidorm (Ivars, Rodríguez i Vera, 2012); aquesta 

destinació és una de les més esmentades com a turisme insostenible. És una destinació 

de sol i platja de la costa mediterrània que també ha arribat a un grau d‟èxit molt alt pel 

que fa al nombre d‟arribades turístiques. La seva aglomeració de presència humana 

(possiblement més accentuada per les aero-línies de baix cost, l‟avenç amb la 

tecnologia, la creació de nous complexos hotelers, la relació qualitat – preu etc.), i les 

grans edificacions a primera línia de mar, són dos dels motius principals els quals 

donen lloc a un turisme no responsable. Degut a l‟etapa econòmica viscuda a partir de 

l‟any 2008, tal com s‟ha comentat al cas d‟Espanya, aquest nivell d‟arribades va 

disminuir, sembla però que es va recuperar l‟any 2010.  

Les previsions futures segons els empresaris del sector, es dirigeixen cap a un futur 

positiu per a Benidorm (tot i que hi ha algunes excepcions), sense deixar de banda que 

cal treballar estrictament aplicant mesures, estratègies i plans de gestió a través dels 

quals s‟aconsegueixi una renovació de la ciutat, un canvi d‟imatge, i així arribar també 

a atraure nous segments de mercat diversificant l‟oferta, és a dir, no només oferint sol i 

platja, sinó altres activitats i esdeveniments, amb l‟objectiu de mantenir la 

competitivitat i reduir la insostenibilitat. 

 

D‟altra banda, moltes illes reben una gran quantitat d‟arribades de turistes, sobretot 

durant l‟època de temporada alta. Menorca és un altre dels casos que arriba al límit  de 

la seva capacitat de càrrega (Hosteltur, 13 d‟agost del 2015).  

D‟acord amb l‟observatori socioambiental de Menorca, el nombre de turistes a l‟illa no 

hauria de sobrepassar les 200.000 persones. Una de les causes d‟aquesta massificació 

predominant pot ser deguda a la multitud d‟ofertes low cost que trobem disponibles 

avui dia. Davant aquest problema s‟estan duent a terme certes investigacions a través 

de professionals del turisme, per tal de prendre mesures. 

 

Un altre dels casos amb més polèmica és el cas de Venècia (Hosteltur, 12 de juny del 

2014), en el que cada vegada hi predomina un nombre més elevat de turistes 

provinents de totes les nacionalitats, que supera els residents de la pròpia localitat. La 

sobre saturació de presència humana és la causa de la transformació que s‟ha dut a 

terme a la destinació, és a dir,  hi ha hagut un procés de gentrificació, el qual encara no 

s‟ha aturat. La transformació es pot apreciar a través de les substitucions que s‟han 

produït de totes les varietats de comerç rudimentàries per una diversitat de tipologies 

d‟allotjament turístic i diferents negocis.  Hi predomina l‟aglomeració humana la qual 

dificulta l‟accés als carrers i nodes principals, i impedeix la circulació, a més de crear 

una mala imatge i deteriorar els espais, sobretot, els canals. Segons les previsions 

futures, es calcula que en 15 anys gairebé no quedaran habitants locals a aquesta ciutat, 
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i els principals atractius de Venècia quedaran del tot massificats. No hi ha dubte de que 

aquesta concentració de turistes ha trencat amb l‟harmonia i l‟essència de la ciutat. 

S‟afirma al diari El País, el 4 d‟agost del 2014,  que Venècia cada vegada es va 

assemblant més a un parc temàtic.  

  

El Machu Picchu es troba a Perú, i és un monument històric conegut com una de les set 

meravelles del món i essent Patrimoni de la Humanitat, va arribar també a ésser un 

dels casos de saturació turística extrema, atraient gran quantitat de turistes 

internacionals, fet que repercuteix negativament a la sostenibilitat futura de les grans 

ruïnes inques. Segons la Cambra Nacional del Turisme (El País, 23 de juny del 2011), 

les visites de turistes al monument peruà representen una part molt important dels 

ingressos del país.  

 

A l‟estudi de Divino i McAleer, 2010, a través de la recollida de dades diàries 

d‟arribades de turistes internacionals de l‟aeroport de Lima, es realitza la investigació 

amb l‟objectiu de tenir un control i un model de gestió del creixement d‟arribades, per 

evitar que el turisme de masses creï una degradació del medi ambient i també per tal 

de dur a terme una previsió del model futur de la demanda turística internacional. A 

més, l‟estudi corresponent fa una anàlisi del nombre d‟arribades, traient-ne la conclusió 

que el creixement d‟aquestes és estacional.  

 

Un altre cas a esmentar és el país de Singapur, on molts dels espais públics es troben 

congestionats i es preveu, segons el govern (The Guardian Travel Section, 15 de febrer 

del 2013), que les arribades d‟estrangers creixeran en gran mesura els pròxims anys, 

arribant al 2030 a un augment d‟un 30% de la població. Aquest fet comportaria moltes 

conseqüències pels residents del país, que cada cop viuen més situacions d‟estrès i 

perden ofertes laborals. A més, aquest fet també es creu que repercutirà negativament 

a l‟envelliment de la població.  

 

Un altre cas on s‟hi troba present el turisme de masses  és a Tailàndia, segons s‟afirma a 

20 minutos, el 20 d‟octubre del 2013,  on l‟arribada de turistes ha anat creixent 

notablement a moltes de les seves illes, donant lloc a un fort impacte econòmic pel país, 

però a la vegada arribant a tal extrem que es produeix una problemàtica pel medi 

ambient, disminuint les condicions de salut pública. Aquest augment de turistes també 

s‟ha produït a causa de les ofertes aèries de low cost.   

 

Finalment, després de les valoracions anteriors, és imprescindible tenir en compte el 

cas de la problemàtica del turisme de masses a Barcelona. En un dels àmbits en els 

quals ha esdevingut un greu problema ha sigut en el social, arribant a provocar 

enfrontaments entre turistes i residents, els quals molts d‟ells es manifesten i presenten 

queixes i denúncies respecte a la seva disminució de qualitat de vida. Així doncs, és 

aquest el motiu principal pel qual el model de Barcelona actualment és molt criticat  

pels qui estan domiciliats (El Punt Avui, 29 d‟agost del 2014).  A més, a Barcelona 

alguns turistes originen situacions d‟incivisme, i provoquen destrosses, brutícia, 
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contaminació acústica, l‟anomenat “turisme de borratxera”, etc., les quals evidentment 

no repercuteixen de manera positiva en l‟àmbit econòmic i al prestigi  de la ciutat. 

S‟han realitzat alguns projectes per part de l‟ajuntament, però tot i així la massificació 

encara continua (El Punt Avui, 31 d‟agost del 2014). 

4.3. El cas de Barcelona (Barcelona com a destinació turística: 

Evolució) 

 

Barcelona és una ciutat on hi predomina el turisme urbà; presenta un ric patrimoni 

històric i equipaments culturals singulars, com són el Museu Picasso, el Museu 

d‟Història, l‟Arxiu Municipal, el Parc Güell, la Casa Vicens, el Palau de la música 

Catalana, el Teatre del Liceu, la Sagrada Família, la Casa Batlló, entre d‟altres. A més, la 

ciutat disposa d‟una gran oferta comercial: hi predomina el turisme de negocis, ofereix 

certs serveis especialitzats (com per exemple lloguer de vehicles per a persones de 

mobilitat reduïda), s‟ha consolidat com una destinació sanitària de renom 

internacional, i disposa de quatre quilòmetres de platja, a més d‟ésser coneguda com 

una ciutat universitària i pionera en l‟àmbit esportiu. Així doncs, Barcelona ofereix 

múltiples factors per tal de poder cobrir les necessitats de la demanda, essent 

considerada com una ciutat de referència a nivell internacional.  

Durant les dues darreres dècades s‟han observat grans canvis a la ciutat, tant en l‟oferta 

com en la demanda, donat que hi ha hagut una transformació i una millora a nivell 

global. Així doncs, cal destacar un gran avenç en l’àmbit d’infraestructures de 

transport i comunicació (ampliació de l‟Aeroport del Prat l‟any 2009, línia d‟AVE, i 

l‟impacte de les companyies low cost), el qual ha donat lloc a uns resultats positius a 

nivell de desplaçaments, tant a nivell turístic com a nivell local, i a més ha afavorit al 

tipus de turista jove, oferint-li la possibilitat de viatjar, doncs antigament el turisme es 

tractava d‟un comportament elitista (López, 2015). 

 Veure taula 1 a annexos Evolució del nombre de passatgers. 

La taula ens mostra l‟evolució del nombre de passatgers al llarg dels últims anys, 

s‟indiquen tant el total de passatgers com el de passatgers internacionals. A simple 

vista es pot comprovar que la xifra s‟ha anat incrementant, exceptuant l‟any 2009 i el 

2010, en els quals es pot observar una petita davallada en comparació amb la resta 

d‟anys. Aquest fet possiblement es relaciona amb la crisi econòmica que va tenir lloc 

l‟any 2008. 

Les instal·lacions de caire esportiu també han evolucionat, és per això que actualment 

la ciutat té capacitat per organitzar celebracions i competicions esportives d‟àmbit 

internacional, sense deixar de banda que hi juga un paper molt important el Futbol 

Club Barcelona. D‟aquesta manera, durant els últims anys han crescut els 

esdeveniments de caràcter esportiu, creant així més reconeixement a la marca de ciutat 

de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 2015). 
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També cal tenir en compte l‟evolució pel que fa a les tècniques d’informació i 

comunicació, les quals s‟han desenvolupat notablement durant els últims anys i 

continuen fent-t‟ho, aportant dispositius innovadors. Cal tenir present el 

reconeixement de la fira internacional Mobile World Congress, que s‟organitza 

anualment a la ciutat, on hi assisteixen professionals reconeguts en l‟àmbit de la 

tecnologia.  

Pel que fa a l’oferta cultural, aquesta també ha experimentat una millora a nivell de 

novetats, incloent l‟obertura d‟un gran nombre tant d‟equipaments culturals com de 

museus (el Born- Centre cultural, el Museu del Disseny de Barcelona, el Museu 

Nacional de l‟Art de Catalunya i entre d‟altres), sense oblidar que les obres de Gaudí 

constitueixen un gran focus d‟atracció pel turista (López, 2015). 

Tant l‟oferta de restauració com l’oferta comercial són uns altres dels sectors que han 

crescut de manera considerable, essent Barcelona coneguda com una ciutat de 

compres. 

Antigament, Barcelona ja destacava notòriament en l‟àmbit comercial, amb activitats 

artesanes provinents de mercaders, un bon exemple n‟és les Rambles, sector que no 

només era un punt d‟activitat comercial sinó també un punt de trobada per socialitzar-

se (Carreras, 1991). Actualment al Passeig de Gràcia es pot observar amb claredat 

l‟evolució que hi ha hagut en l‟àmbit del comerç. Aquesta zona es troba repleta de 

botigues de primeres marques, les quals per a molts dels estrangers, són el gran focus 

de compres de la ciutat.  

En relació als creuers, durant els últims dos anys s‟ha pogut observar-ne un creixement 

important (segons afirmen Cànoves i Garay, 2012, a l‟article de Duro i Rodríguez, 

2015). Barcelona s‟ha convertit en un dels principals ports de creuers turístics a escala 

mundial, després de les ampliacions i millores que s‟han realitzat a les infraestructures 

portuàries. 

D‟acord amb Garay, 2015, l‟impacte que aporta aquest sector a la ciutat és molt positiu, 

i els residents ho veuen com un avantatge, tot i les conseqüències que se‟n puguin 

derivar.  

 

 Veure taula 2 a annexos Evolució del nombre de passatgers als creuers.  

La taula ens mostra com ha crescut el nombre de passatgers als creuers durant els 

darrers vuit anys. Concretament, de l‟any 1990 fins al 2014 el nombre total tant de 

creuers com de passatgers ha anat en augment cada any, i no s‟observen alts i baixos. 

Referent a l’oferta hotelera, el nombre d‟allotjaments turístics ha crescut de manera 

notable (assenyala l‟Ajuntament de Barcelona, 2014, a l‟article de Duro i Rodríguez, 

2015). Concretament, s‟han duplicat els hotels d‟alta categoria, que són els que més 

abunden actualment a la ciutat.  A més, aquests es troben dispersos per a tota la ciutat i 

pels barris de la perifèria, és a dir, no només s‟ubiquen a la zona cèntrica com era 

antigament. 
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 Veure taula 3 a annexos Evolució del nombre d‟establiments hotelers. 

Aquesta taula és la prova de l‟evolució que s‟ha pogut observar durant la última 

dècada en el nombre d‟establiments. Com s‟ha comentat anteriorment, hi ha hagut un 

increment molt accentuat als establiments d‟alta categoria. Tot i així, també ha 

augmentat el nombre d‟establiments d‟una i dues estrelles, però no de manera tan 

brusca. En general, l‟inici del creixement més fort es veu reflectit entre l‟any 2007 i l‟any 

2008, anant en augment fins a l‟any 2013. 

Un altre fet a destacar, referent als últims 5 anys, i que ha repercutit de manera 

negativa, és el cas dels apartaments turístics il·legals. Molts d‟ells es concentren als 

barris de la Barceloneta, afectant la qualitat de vida dels residents de la zona, els quals 

s‟han posat d‟acord donant lloc a protestes, amb l‟objectiu de poder combatre aquesta 

problemàtica. Durant els últims mesos s‟han realitzat algunes inspeccions per tal de fer 

front a aquesta problemàtica que realment indigna a tota la zona veïnal de la 

Barceloneta (El Punt Avui, 21 d‟agost del 2015).  

Tal com s‟ha comentat anteriorment, al haver-se provocat un augment del nombre de 

places hoteleres, no només ha suposat un canvi a la demanda, accentuant el nombre de  

les arribades dels turistes al llarg dels últims 25 anys, sinó que també han augmentat el 

nombre de pernoctacions, a més d‟haver-se allargat la durada de les estades dels 

viatgers a la ciutat (segons afirma l‟Ajuntament de Barcelona, 2014, a l‟article de Duro i 

Rodríguez, 2015).  

 Veure taula 4 a annexos Evolució del nombre de turistes i pernoctacions.  

D‟acord amb la taula corresponent, es pot observar com el nombre, tant de turistes com 

de pernoctacions, ha anat augmentant al llarg de l‟última dècada, i segueix en 

augment, exceptuant l‟any 2008; en aquest any es pot veure que la xifra va anar en 

sentit decreixent, tot i que de nou, a l‟any 2010, torna a créixer, arribant al 2014 a un alt 

nivell de turistes i pernoctacions.   

Respecte a l’origen dels turistes, també cal destacar que s‟ha percebut un canvi durant 

aquests últims anys. El nombre de turistes nacionals ha disminuït, essent la gran  

majoria de procedència internacional, fet degut a la crisi, l‟inici de la qual va tenir lloc 

l‟any 2007. Segons les dades estadístiques de Turisme Barcelona, l‟any 2005 el nombre 

de turistes internacionals era de 5.656.848 milions, i a l‟any 2009 va arribar a 6.476.033 

milions de turistes d‟àmbit internacional.  

Tanmateix, la procedència dels turistes de nivell internacional tampoc és fixa. Així 

doncs, a principis dels anys 90, s‟hi trobava més present un turista de proximitat 

(provinent d‟Itàlia i França), mentre que actualment en l‟afluència turística destaquen 

arribades de turistes provinents del Regne Unit i d‟Estats Units (Duro i Rodríguez, 

2015).  

Un altre fet a destacar respecte a la demanda és l‟evolució del perfil del turista i els   

productes personalitzats que s‟adeqüen a les necessitats de cadascun d‟ells.  La societat 
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ha experimentat un canvi, doncs a dia d‟avui és molt més liberal que anys enrere, i això 

ha donat lloc a l‟aparició del turisme del col·lectiu homosexual (segons afirmen 

Moner, Royo i Ruiz, 2006 a l‟article de Prat, 2015). Aquest tipus de turista sol tenir un 

poder adquisitiu mitjà-alt, i afavoreix a la ciutat, ja que crea un impacte econòmic 

positiu. Barcelona és una ciutat ideal per aquest tipus de persones, ja que és un entorn 

urbà on s‟hi senten còmodes, i els residents respecten aquest col·lectiu. Aquest tipus de 

turisme té unes necessitats i motivacions específiques (Prat, 2015), i la ciutat de 

Barcelona disposa de l‟oferta corresponent per poder cobrir i satisfer aquest perfil, com 

són els diferents bars, pubs, botigues, festivals, etc.   

El turisme de negocis durant els últims 25 anys ha evolucionat i s’ha anat ampliant, 

essent un dels pioners a la ciutat de Barcelona (López, 2015).  La ciutat s‟ha preparat 

per a aquest segment de mercat, ja que Barcelona disposa de multitud d‟espais 

destinats a conferències, reunions i congressos. Barcelona és considerada la quarta 

ciutat a nivell mundial en celebració de reunions internacionals, i a nivell Europeu, es 

troba en sisena posició com a ciutat de negocis. A més a més,  els professionals 

involucrats en aquest àmbit també donen lloc a un fort impacte en relació a l‟increment 

del nombre de pernoctacions (Ajuntament de Barcelona, 2015 i Barcelona Turisme, 

2015). 

 Veure taula 5  a annexos Evolució del nombre de congressos i convencions.  

Aquesta taula ens mostra com ha evolucionat el  turisme de negocis  a la ciutat de 

Barcelona durant els últims anys. Així doncs, tal i com es demostra amb les xifres 

corresponents, no només ha augmentat el nombre de congressos, sinó també el nombre 

tant de convencions com de jornades i cursos, a més del nombre de delegats. A nivell 

general, les dades van en sentit creixent, i no s‟observa cap davallada al llarg del 

període mostrat.  

Cal mencionar el creixement del turisme xinès que actualment a la ciutat de Barcelona 

ha adquirit certa importància. Aquest creixement és degut al fet que aquests turistes 

actualment tenen molta més facilitat que abans per tal d‟arribar al país, en termes de 

visats i passaports. És un tipus de turista que genera una despesa molt alta a la ciutat. 

A més, es duen a terme viatges organitzats de llarga durada, que s‟acompanyen de 

certes ofertes i comoditats per a ells. Cal tenir en compte que Barcelona disposa d‟una 

oferta comercial de gran atracció pel turista xinès, com també ho és el patrimoni 

cultural que presenta la ciutat (Lojo i Cànoves, 2015). 

El motiu principal d‟aquest èxit evolutiu es deu a la celebració dels Jocs Olímpics de 

l‟any 1992 (segons Benach, 1993 afirma a l‟article de López, 2015), sense deixar de 

banda la creació del Consorci de Turisme de Barcelona, creat el 1993, que juga un paper 

molt important en la gestió i promoció de la destinació d‟acord amb les estratègies que 

s‟apliquen, per tal d‟atraure els fluxos turístics de manera molt eficaç. A partir 

d‟aquestes dates, és quan Barcelona se situa al mapa mundial, essent actualment una 

ciutat de referència internacional.  
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Tot i les millores que s‟han experimentat en aquests anys d‟evolució a Barcelona, així 

com el boom turístic que ha aportat a la ciutat, també se‟n deriven algunes 

problemàtiques i conflictes. És per això que s„ha desenvolupat recentment el Pla 

Estratègic de Turisme, dut a terme el darrer any 2015. 

L‟objectiu principal de la seva creació ha sigut intentar dur a terme una reducció de 

l‟aglomeració i la congestió dels espais, i vetllar per a un futur sostenible a la ciutat a 

través d‟una sèrie de programes, actuacions i controls de seguiment (Barcelona 

Turisme, 2015). 
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5. Resultats de la investigació estudiada  
 

Es pot deduir que a la ciutat de Barcelona hi predominen  un seguit de factors els quals 

són els determinants de la problemàtica de la massificació. Si més no, es podria dir que 

varis dels problemes que pateix la ciutat estudiada es desencadenen arrel de la 

massificació, de la qual tant se n‟ha fet esment al llarg dels últims anys, podent ser 

considerada un dels problemes que originen el desenvolupament d‟altres 

inconvenients menors per a la ciutat. A continuació es relacionen els àmbits en els 

quals es troba involucrada la massificació, i s‟argumenta com aquesta arriba a afectar 

tant de manera negativa com positiva.  

5.1. Àmbit econòmic  

Aspectes negatius  

Iniciant una anàlisi referent als impactes negatius de la massificació del turisme de 

Barcelona, pel que fa a l‟àmbit econòmic, els entrevistats de tipus resident creuen que 

la massificació produïda per l‟alt nombre d‟arribades turístiques no els aporta cap tipus 

d‟avantatge en termes d‟economia, sinó que els aporta més inconvenients. Aquest fet és 

deu al pagament d‟impostos als que han de fer front tots els domiciliats que resideixen 

a la ciutat de Barcelona (pagament del servei de neteja, de seguretat, d‟escombraries...), 

que els turistes no paguen, de la mateixa manera que tampoc paguen les multes, motiu 

pel qual els residents creuen que existeix una desigualtat de condicions entre ells i els 

estrangers.  

També cal tenir present la pujada de preus que hi ha hagut durant els últims anys a 

nivell de productes en l‟àmbit de la restauració, a més de l‟augment del preu de 

lloguers, tant de pisos com de locals comercials. No se sap del cert si aquest increment 

ha sigut degut al turisme, però possiblement sí,  ja que molts dels turistes accepten 

pagar els preus que es demanen de lloguer, els quals només els poden afrontar les 

persones provinents d‟aquells països que actualment disposen d‟una bona economia, 

com bé poden ser els belgues, els suecs o els alemanys, a més de turistes provinents 

d‟altres nacionalitats. Com que els pisos se segueixen venent tot i oferir-se al mercat a 

uns preus elevats,  d‟aquesta manera els residents creuen que el preu d‟aquests no 

disminuirà, sinó que es mantindrà, sobretot a les zones més cèntriques de la ciutat, 

encara que es tracti de pisos d‟una tipologia antiga, i amb absència de comoditats, ja 

que molts són de dimensions reduïdes i no disposen d‟ascensor. ‘’Els preus dels lloguers 

durant els últims anys han incrementat un 23%, i per tant perdem els residents de la ciutat, i ja 

no et parlo ni del preu de compra d’un pis!’’ indica una veïna del Barri Gòtic.  

La major part dels residents asseguren que el  model  de turisme implantat a la ciutat 

només beneficia a grans tour-operadors, grans cadenes hoteleres, i també edificis de 

tipus patrimonial com bé són la Pedrera, la Casa Batlló, i de manera destacada la 
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Sagrada Família, que tot i ésser una construcció arquitectònica que genera molts 

ingressos, aquests se‟ls queda el mateix temple, i no s‟inverteix res de l‟impacte 

econòmic aconseguit en el manteniment de la ciutat, de la mateixa manera que tampoc 

genera cap tipus de benefici pel ciutadà.   

Respecte a la taxa turística, diversos residents estan d‟acord amb aquesta; altres 

presenten una opinió neutra a la seva implementació; i per  últim, alguns creuen que és 

una bona opció el fet que s‟hagi inclòs aquesta taxa, però la manera en què és 

distribuïda no la consideren correcte. Segons argumenta una veïna de la Rambla, la 

taxa turística hauria de beneficiar als ciutadans i en canvi es destina principalment a fer 

promoció turística de Barcelona, i segons diu, tanta promoció de la ciutat no és 

necessària, ja que també convindria promocionar altres indrets propers com són Girona 

o Tarragona.  

Referent als ingressos, majoritàriament els locals opinen que els turistes no generen 

despeses. A mode d‟exemple, destaquen el mercat de la Boqueria, on segons ells es pot 

veure els turistes fotografiant i tocant el menjar, mentre no tenen la intenció de 

comprar res més que quatre sucs a un preu de dos euros, fet que es va poder 

comprovar durant la tècnica d‟observació que va tenir lloc a diferents espais de la 

ciutat (veure fotografia 1 i 2 a annexos).  

D‟acord amb les respostes de diversos propietaris de negocis, aquests se senten 

molestos amb l‟aparició dels manters, els quals es poden trobar habitualment a les 

zones més comercials i cèntriques de la ciutat. El seu inconvenient principal, són les 

vendes que treuen als negocis, sobretot aquells que venen les firmes que els manters 

falsifiquen. Mitjançant l‟observació no participant, s‟ha pogut comprovar que a la 

ciutat hi predominen grans parades de manters, (aquests desapareixen ràpidament 

quan perceben presència policial), que presenten productes de diverses firmes amb 

falsificacions molt similars als originals. Tot i així, s‟ha vist com el nombre de turistes 

que presta atenció a les parades de manters tampoc és massa alt, és a dir, no es creen 

aglomeracions en els espais on aquests s‟ubiquen (veure fotografia 3 a annexos). A 

més, s‟ha pogut veure com els turistes se senten sorpresos al veure les parades de 

productes falsificats.  

Per molt que sembli que les grans arribades de creuers portin beneficis econòmics per a 

la ciutat, segons els residents aquest fet és totalment incert, ja que els turistes 

provinents de creuers venen en grup i no generen despeses a la destinació donat que 

tenen tots els serveis inclosos  al creuer per a un preu global i assequible  i les seves 

estades a la ciutat són relativament curtes. Al no circular de manera individual, sinó 

que van en grup, aleshores tenen un temps molt limitat per a poder visitar i realitzar 

segons quin tipus de compres, i fins i tot n‟hi ha que ni tan sols baixen a la ciutat, sinó 

que es queden a veure-la des del mateix creuer. Durant la tècnica d‟observació s‟ha 

pogut comprovar com els turistes visiten els nodes en massa i es desplacen d‟un espai a 

un altre en grup, sense prestar atenció ni aturar-se a mirar cap dels aparadors dels 

comerços del voltant de les zones on es troben els punts més emblemàtics. Són varis els 

comerciants que opinen que el perfil de turistes provinent de creuers és un dels pitjors 
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per a vendre. ‘’El turista de creuers, és  el turista més barat, i no beneficia per res al negoci’’ 

indica un propietari d‟una botiga del Barri Gòtic.  

Concretament, alguns dels negocis entrevistats del barri de la Barceloneta i de la 

Sagrada Família, són els que més han remarcat que la supervivència del seu negoci no 

està gens lligada al turisme, sinó que depenen més de les despeses dels residents del 

propi barri, que de les que puguin generar els turistes en els seus negocis. A més, 

indiquen que els turistes regategen molt, intentant obtenir un producte per la meitat 

del preu que s‟indica, essent un dels motius en el que es veu reflectit que el turista que 

arriba a Barcelona no és d‟una gran qualitat.  

Seguint destacant la importància dels aspectes negatius que presenta el turisme en 

termes econòmics, cal fer referència al tema dels llocs de treball. Després d‟haver 

analitzat les entrevistes, molts dels residents i també treballadors han assegurat que 

encara que molts pensin que el turisme aporta la possibilitat d‟oportunitats laborals per 

als residents, això no és cert. D‟aquesta manera, els ciutadans comuniquen que el 

personal que es recluta per les empreses prové d‟altres nacionalitats, destacant els 

paquistanesos, xinesos, russos, entre d‟altres; també com a dada a assenyalar hi trobem 

un gran nombre d‟estudiants d‟Erasmus. Altres opinen que són treballadors del barri 

de tota la vida, els quals tenen un negoci familiar que ha passat de generació en 

generació, fet que impedeix que es contractin nous empleats.  

 

Per altra banda, els domiciliats entrevistats assenyalen que els salaris dels llocs de 

treball que es puguin donar són realment baixos i amb unes condicions precàries, és a 

dir, la contractació (la qual és de tipus temporal) i la cotització no es corresponen amb 

les hores treballades. Aquest fet es deu a que les empreses es volen estalviar el màxim 

de diners possible, però conseqüentment l‟únic que aconsegueixen és que el servei 

proporcionat pels seus treballadors no sigui de gran qualitat, ja que aquests no estan 

satisfets amb la seva recompensa monetària i això repercuteix a la motivació, de la qual 

no disposen per tal de poder satisfer de manera òptima la demanda del client.  

 

Segons comenta una veïna de les Rambles: „‟Els horaris són infernals i els sous dels 

treballadors són baixos, i això que penquen més hores que un rellotge!’’. A més,  també cal 

destacar que les condicions que les empreses indiquen prèviament als treballadors no 

les compleixen, i els horaris d‟aquests els modifiquen contínuament i els hi canvien 

amb un temps molt limitat. Els domiciliats creuen que l‟existència d‟aquestes 

condicions laborals no només es donen a  aquelles persones que no són qualificades, 

sinó també per aquells que disposen de formació professional o domini de llengües 

estrangeres, com bé poden ser treballadors d‟hotels, exercint tasques superiors a les 

que podrien ser a les del sector de l‟hostaleria. Els ciutadans creuen que la manca 

d‟inspeccions laborals i la falta de control també pot ser una de les causes que doni lloc 

a l‟explotació i a l‟abús de les condicions deficients sota les quals treballen molts 

empleats, originant el seu descontentament. Sobretot un dels sectors on més es dóna 

aquest fet és al sector de la restauració i l‟hostaleria.   
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Aspectes positius  

Per altra banda, la major part dels propietaris de negocis als quals s‟ha entrevistat, han 

destacat que els seus treballadors estan molt ben pagats, disposen de contractes fixes, a  

més d‟oferir-lis incentius, marcant uns objectius, que en el cas que es doni el 

compliment d‟aquests, es  premia a cadascun dels treballadors amb la possibilitat 

d‟obtenir unes comissions. A més, altres han comunicat que realment el fet d‟haver de 

tenir el negoci obert durant dies festius i assenyalats, com bé pot ser durant vacances 

de Nadal, dóna lloc a l‟obligació d‟haver de pagar extra al personal durant aquestes 

dates. Aquests pagaments extres suposen un cost molt elevat per a l‟empresa, el qual 

pot ésser fins i tot superior a la possibilitat d‟ingressos que puguin ésser generats 

durant les dates corresponents, ja que normalment el nombre de vendes sol ésser més 

aviat baix. Tot i així, aquest aspecte es destaca com a positiu, ja que és un avantatge 

pels treballadors. 

No tots els residents pensen que el turisme no dóna llocs de treball, ja que n‟hi ha que 

asseguren que els diversos negocis que romanen pels diferents barris recluten com a 

personal a residents de la ciutat. Fins i tot, ciutadans del barri de la Sagrada Família 

han fet especial esment al fet que aquelles persones que formen part de la plantilla del 

personal del gran temple, de ben segur que disposaran de feina laboral durant un llarg 

període, ja que el temple disposa d‟una arribada realment elevada durant tot l‟any pel 

que fa al nombre de visites turístiques. A través de la tècnica d‟observació emprada, 

s‟ha pogut veure com els grans edificis arquitectònics que reben multitud de visites 

turístiques, com bé és la Sagrada Família (veure fotografia  4 i 5 a annexos), disposen 

de molt de personal (empleats per a la venda d‟entrades, per a seguretat, guies turístics 

i entre d‟altres), per tal d‟atendre el client en tot moment.  

Tornant al tema dels preus, alguns residents, concretament aquells que disposen de 

negocis, opinen que els preus que presenta la ciutat a nivell d‟apartaments i de locals, 

estan ben equilibrats, donant a entendre que alguns dels ciutadans a vegades exageren 

amb les seves queixes. Altres, pensen que el fet que el turisme encareixi la ciutat a 

nivell global és cert, però també normal, i que aquest canvi de preus succeeix a tots els 

territoris en els quals hi arriba un nivell de turisme considerable. Cal destacar que 

molts dels locals entrevistats no deixen de banda la situació de la crisi, essent un factor 

que ha influït en l‟encariment de productes.  

Així doncs, aquells que opinen que el turisme en termes econòmics genera beneficis, 

destaquen els avantatges que el sector turístic genera en l‟àmbit de restauració, en el 

qual moltes parades s‟han anat ampliant, com és el cas de la Boqueria, essent sense cap 

dubte, un altre dels espais on  l‟impacte econòmic està assegurat, sobretot en la venda 

de sucs de fruites, torrons, pastisseria i varietat de tapes que es venen als restaurants 

que es troben tant a l‟interior com al voltant del mercat: ‘’Hi ha gent sempre, perquè  veus 

japonesos a mig matí menjant gambes, ells estan disposats a pagar molts diners, i clar aquests 

bars sí que realment es guanyen la vida’’. Aquesta afirmació, destacada per una veïna de 

les Rambles, s‟ha pogut comprovar a través de la tècnica d‟observació duta  a terme 

durant dies i hores diferents, on s‟ha pogut veure que aquest espai al llarg del dia, es 
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troba  congestionat, sobretot la zona on s‟ubiquen els bars i els restaurants, tal com han 

fet constància els residents a les respostes que han desenvolupat al llarg de les 

entrevistes (veure fotografia 6 a annexos). De la mateixa manera, els restaurants que 

s‟ubiquen al port, segons els entrevistats de la Barceloneta, també en treuen un resultat 

molt positiu del turisme, durant la temporada alta. 

Els domiciliats destaquen tanmateix la importància que té el turisme en el sector de 

l‟hoteleria, on genera una despesa elevada en allotjament, fet que també succeeix a les 

companyies d‟apartaments com són Airbnb, les quals es beneficien també d‟aquest 

sector sobretot en èpoques estivals. Altres residents, sobretot aquells que no només són 

residents sinó també empresaris, perceben el turisme des de dos punts de vista 

diferents: d‟una banda tenint en compte si el turisme els hi produeix beneficis 

personals, i d‟altra considerant si els hi aporta beneficis des del punt de vista laboral. 

Són varis els que admeten que a nivell personal el turisme és molest, però a nivell 

laboral els hi suposa un benefici important, i aleshores les seves queixes disminueixen 

molt al costat de les dels ciutadans. Així doncs, els residents han assegurat que el 

turisme és un sector el qual afecta positivament als comerciants, no només a aquells 

que es dediquen a la venda de souvenirs, sinó també a comerços familiars com bé pot 

ésser una joieria, o una barreteria, etc. 

Tanmateix el fenomen turístic també pot ser un avantatge pels residents que són 

propietaris de pisos que juguen il·legalment amb el lloguer d‟aquests com a 

apartaments turístics. Es lloguen habitacions i serveis de l‟espai de residència a 

diversos turistes, de manera que els hi surt més a compte llogar el pis del qual 

disposen establint aquest sistema, que llogar-lo a un preu en concret mensualment.   

 

5.2. Àmbit sociocultural  

 

Evolució de la destinació  

 

L‟evolució de la destinació d‟acord amb les dades teòriques obtingudes, va canviar a 

partir del 1992, quan la ciutat de Barcelona va guanyar els Jocs Olímpics. Alguns 

residents corroboren aquest fet, i d‟altres diuen que els Jocs Olímpics no són suficient 

motiu perquè la ciutat obtingués una afluència turística tant elevada. Els locals 

comenten que amb la celebració dels Jocs Olímpics la ciutat es va obrir al mar, i les 

obres de la Sagrada Família es van posar en marxa de nou. Una ciutadana del barri de 

la Sagrada Família esmenta que gràcies al senyor Maragall es van fer molts parcs per 

respirar a la ciutat, es van netejar moltes façanes i també es varen obrir carrers.  

D‟acord amb l‟evolució, es poden apreciar certes diferències pel que fa al passat dels 

barris estudiats, contrastats amb tot allò que s‟hi pot veure actualment. En primer lloc, 

segons les explicacions que han donat part dels residents, la Barceloneta era un barri 

de pescadors molt familiar on tothom es coneixia, i fou tan sols entre 10-15 anys enrere 

quan aquesta dinàmica va canviar. Es tractava d‟un barri marginal, amb problemes 
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relacionats amb la drogoaddicció i la delinqüència, que no resultava atractiu per a 

ningú, i la gent evitava anar-hi.  

Abans als negocis hi treballava la gent del barri i també hi havia turisme, però era un 

turisme més de „‟pas‟‟, és a dir, els turistes venien a visitar el barri però no es quedaven 

als pisos turístics, entre altres coses perquè la ciutat no estava oberta al mar, i ara 

aquest és un dels grans atractius que donen peu a que el turista vingui i pernocti. Per 

tant, al haver-hi un turista que no pernoctava, i el nombre d‟arribades era molt més 

baix, evidentment la convivència a nivell social era molt millor; es podia dormir 

tranquil·lament a les nits i no es respirava aquest ambient d‟aldarulls que hi és present 

avui en dia, conseqüència del factor turístic, el qual està acabant amb l‟essència del 

barri i erosiona la paciència dels veïns. A més, a causa de la dificultat de convivència 

molts dels residents del barri han marxat, perquè no podien suportar la situació. 

Segons els entrevistats, el conflicte social del barri s‟ha anat accentuant cada any més, 

arribant el 2010 a ser realment un problema social de difícil solució, que encara 

continua.  

Per altra banda, pel que fa al barri de les Rambles i de la Boqueria, també és una àrea 

en la qual s‟hi ha pogut apreciar certs canvis  respecte anys enrere. Els veïns de les 

Rambles expliquen que la Boqueria, la qual era el mercat per excel·lència de Barcelona, 

és un espai que ha canviat molt. Antigament, s‟hi podia caminar i era un mercat molt 

popular i familiar, no hi havia la congestió que s‟hi pot veure ara, i hi havia autobusos 

que portaven a la gent fins al mercat. En canvi, actualment hi ha moltes parades 

dirigides als turistes, però els residents expliquen que sobretot el problema que hi ha a 

la Boqueria és un problema de congestió. Els carrers estan atapeïts, no es pot caminar, i 

aquest és un motiu el qual tira enrere als residents per a seguir anant al gran mercat. 

L‟oferta que es trobava a la Boqueria no hi era en cap altre mercat, la gent hi anava 

expressament, i tampoc hi eren presents els bars i restaurants que s‟ubiquen 

actualment als porxos. A dia d‟avui es parla del mercat com ‘’l’efecte museu’’, on els 

turistes no hi acostumen a comprar, però si a fotografiar i a tocar el menjar.  

Pel que fa a les Rambles, era un barri relacionat amb problemes de prostitució i de 

freqüents altercats. Hi havia parades d‟ocells i de flors, estàtues humanes etc.; també 

s‟hi trobaven els trilers i no hi havia les terrasses que es veuen avui en dia, així com 

tampoc la multitud de parades de souvenirs.  ’’Abans tot era nostàlgic i romàntic’’ diu una 

de les veïnes de la zona. Hi era present un comerç de proximitat, on s‟hi podien trobar 

botigues de llibres i de roba, i d‟acord amb els residents ara només queda „‟el Cafè de 

l‟Opera‟‟ i „‟el Shanko‟‟. Actualment a les Rambles hi continua havent prostitució, així 

com un turisme de masses molt present, el qual limita molt el trànsit a peu (sobretot a 

partir del mes de juny), i els residents afirmen que no s‟escolta ningú parlant català al 

llarg del dia.  

Al barri de la Sagrada Família, s‟hi ha vist aquest turisme massiu els últims deu anys. 

Anys enrere en aquest barri hi havia empreses com Danone i Safa, a més hi havia un 

comerç de proximitat on tothom es coneixia, i es creava doncs un ambient molt familiar 

entre els residents del nucli. Actualment, pràcticament tothom és anònim, i els carrers 
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estan envaïts de grups de turistes acompanyats del seu guia, els quals la majoria tenen 

un respecte escàs cap al ciutadà. A més, hi predominen molts supermercats i botigues 

de souvenirs, i una aglomeració d‟autobusos, que fan molt difícil el fet que Barcelona 

pugui esdevenir una ciutat sostenible ambientalment.  

El darrer barri estudiat és el Barri Gòtic el qual també presenta certs contrastos, des del  

passat fins ara. En aquest sentit, dues veïnes del barri han assegurat que abans hi havia 

un ambient familiar, i que s‟ha perdut tot el que forma part de l‟essència del barri on la 

gent del mateix nucli es coneix, se saluda i s‟ajuda mútuament. A més, també hi havia 

un comerç de proximitat, el qual s‟ha extingit per complet.  

Actualment el Barri Gòtic disposa de molts pisos turístics tant legals com il·legals, i 

l‟oferta està del tot lligada al gust i a la demanda del turista: comerciants d‟origen 

estranger, botigues de souvenirs, botigues de firma pels turistes, etc. Els locals d‟aquests 

barris esmenten la pujada de preus que hi ha hagut amb els lloguers de pisos i la 

dificultat en que es troben per poder-se reunir en un lloc on hi hagi absència de soroll, i 

sigui proper al barri, indicant que l‟espai públic ha desaparegut.   

Aspectes negatius 

Segons argumenten els entrevistats, la problemàtica social esdevé en gran part de 

l‟escassa consideració que manifesten els turistes cap als residents. Els estrangers que 

venen a passar les seves vacances a la ciutat, es pensen que Barcelona és la destinació 

en la qual res està prohibit i on tot està permès, fet que porta al comportament 

irrespectuós, present sobretot al barri de la Barceloneta. Aquest és freqüentat per un 

perfil de turista juvenil  que disposa de pocs recursos i ve a la ciutat de Barcelona amb 

la intenció de passar-ho bé. Són varis els residents que se senten frustrats i opinen que 

la ciutat s‟està convertint en un parc temàtic, un espai en el qual es venen souvenirs i els 

turistes fan fotografies.  

Respecte a la cultura, d‟acord amb el perfil d‟entrevistats, són la majoria els residents 

que creuen que s‟està perdent la identitat de la ciutat, ja que actualment no hi ha tants 

comerços de proximitat i familiars com hi havia abans, i molts han desaparegut. Els 

residents afirmen que aquells espais en els quals ja no hi predomina res propi i res que 

els fa especial, on l‟oferta s‟adapta únicament als turistes sense tenir en compte  que els 

residents també hi són presents,  és el fet que ha donat lloc a que es perdi l‟essència del 

barri que podia haver-hi fa uns anys. Altres residents, essent la minoria, creuen que no 

s‟ha perdut la identitat del barri, que no s‟ha arribat a aquest extrem, i per altra banda 

molts pensen que s‟està perdent, i acabarà tot completament adaptat als turistes, més 

del que ja ho està. 

D‟acord amb els diferents barris estudiats, s‟ha pogut detectar com moltes de les 

queixes dels locals de la destinació, són sobretot de tipus social. Cal destacar que a uns 

barris més que a altres (al barri de la Barceloneta i al de la Sagrada Família) aquestes 

protestes són majors (d‟acord en les emocions que es transmeten en el moment en que 
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els entrevistats argumenten les seves respostes), o bé no se‟ls hi dóna tanta 

importància. Aquest fet també varia depenent de la tipologia de perfil entrevistat.  

Aquest apartat doncs, es troba estretament relacionat amb la problemàtica de la 

massificació, essent un problema causant del descontentament dels residents de 

Barcelona a nivell social. Pràcticament tots els residents, exceptuant aquells que tenen 

la condició d‟empresaris els quals obtenen beneficis econòmics i molts viuen del 

turisme, els hi toca viure la molèstia de la massificació de manera diària, essent un 

inconvenient que es dóna a la seva rutina. Segons afirma una veïna del Barri Gòtic: 

„‟Arriba un moment que és una qüestió de dir: que algú es mogui perquè he de passar! La 

sensació de que has de lluitar pel metre quadrat d’espai físic per anar a l’escola a portar el nen, 

per anar a comprar i per anar a passejar és agoviant’’. 

Els habitants de la ciutat assenyalen que aquesta aglomeració continua de turistes hi és 

present durant totes les hores del dia i durant tot l‟any, tot i que a l‟estiu la situació és 

fins i tot més exagerada (sobretot durant el mes de juny, en que es poden observar 

molts estudiants, passant unes vacances a Barcelona com a motiu de viatge de final de 

curs), i l‟únic moment de l‟any en que potser es pot apreciar una petita davallada del 

nombre de turistes és durant els mesos de gener i febrer. Depenent del barri on 

resideixen els entrevistats, opinen que la fluctuació de turistes es dóna més a una hora 

o a una altra, per exemple, en el cas de la Rambla a primera hora del matí no s‟observa 

aglomeració, però aquesta ja comença a aparèixer al voltant de quarts d‟onze del matí, i 

a la matinada també és un barri en el qual hi ha moviment degut a l‟oci nocturn. 

Els residents entrevistats, pensen que els turistes causen molèsties al desenvolupar de 

manera satisfactòria la seva vida rutinària, ja que aquests presenten un comportament 

de desorientació, no saben on van i passegen lentament en totes direccions amb 

l‟objectiu de trobar aquell espai emblemàtic que estan  buscant, mentre s‟aturen a fer 

fotografies. Aquest fet s‟ha pogut reflectir clarament als principals nodes de la ciutat, 

en el moment en que es va efectuar la ruta establerta a l‟hora de realitzar una tècnica 

d‟observació no participant.   

Cal destacar el problema social que es troba present al barri de la Barceloneta com bé 

s‟ha esmentat prèviament. La problemàtica que pateix aquest barri durant la 

temporada d‟estiu és complicada i actualment es troba en un punt que resulta difícil 

d‟aturar.  

La falta de convivència entre turistes i residents va arribar al seu punt més àlgid l‟any 

2010, creant per als ciutadans una impossibilitat de dormir a les nits, afectant el dret al 

descans d‟aquests, etc. Els habitants comenten la dificultat en la qual es troben, per 

exemple, al haver de caminar esquivant als turistes, la qual cosa en molts casos ha 

arribat a canviar la vida diària dels residents. Molts indiquen que prefereixen caminar 

durant més estona trampejant carrers per tal de poder arribar fins al punt desitjat, 

abans que passar per en mig de les masses que es  creen. L‟escàndol i el soroll que 

causen aquest perfil de turistes dóna lloc a la impossibilitat de viure amb tranquil·litat 

pels residents, els quals comuniquen que fins i tot han de posar el vidre doble en el seu 
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propi espai de residència, sense oblidar que molts s‟han traslladat a viure a altres 

indrets per no poder suportar la situació.   

A més, encara que sembli que el sector de la restauració es beneficia molt de la 

presència de turistes, resulta que tampoc és del tot cert. Això és degut al fet que molts 

turistes que assisteixen a bars o restaurants tenen un comportament realment molest 

per als altres, creant així una mala imatge, la qual perjudica l‟entrada de nous clients en 

aquells establiments on s‟hi hagin produït espectacles d‟escàndol per part d‟estrangers. 

El tema de la massificació evidentment també va vinculat a l‟evolució de la tecnologia, 

que dóna lloc a noves modalitats de transport com són les motocicletes, les bicicletes 

d‟última tecnologia, els monopatins elèctrics i els segways. Tots aquests mitjans de 

transport esdevenen un inconvenient, ja que moltes vegades els turistes incompleixen 

les normatives i circulen contra direcció, dificultant el pas i el desplaçament per a molts 

dels habitants de la ciutat, i a la vegada creen una situació d‟inseguretat per a aquests, 

sobretot aquells de tercera edat, els quals han de prestar especial atenció per no tenir 

un ensurt, com podria ésser la possibilitat de poder entrebancar-se i caure amb facilitat. 

Referent als mitjans de transport també cal tenir en compte l‟aparició de multitud de 

vols low cost, essent un factor que també està relacionat directament amb l‟augment del 

nombre d‟arribades turístiques.  

D‟acord amb les opinions dels residents de la ciutat, les estadístiques referents al 

nombre de turistes no paren de créixer i argumenten que s‟hauria de respectar la 

capacitat de càrrega de la ciutat, per tal de no haver de patir-ne les conseqüències que 

es poden donar posteriorment.  

En termes de seguretat, els veïns de la Barceloneta indiquen que la vigilància és molt 

necessària i no n‟hi ha suficient. Assenyalen que actualment hi ha present uns agents 

cívics, que en principi vetllen per la seguretat del barri, encara que l‟únic que fan és 

cridar l‟atenció a aquells que puguin estar incomplint les normatives, la qual cosa no és 

una manera suficientment estricte de vetllar pels ciutadans i per evitar les destrosses 

que es puguin ocasionar al barri. A més, també argumenten que la guàrdia urbana 

triga molt a venir quan se l‟avisa, de manera que quan arriben l‟escàndol ja ha 

finalitzat, i indiquen que abans això no era així. Els locals de la Sagrada Família (barri 

en el qual també s‟han incorporat aquests agents cívics) també comenten aquest 

aspecte de manera negativa.  

Alguns residents han fet esment sobre el poder adquisitiu dels turistes. Així doncs, han 

indicat que abans el turista que venia disposava d‟un poder adquisitiu més elevat i es 

corresponia amb un visitant de més qualitat. Actualment han augmentat el nombre de 

turistes „‟motxilers‟‟, essent un fet que es vincula a la crisi i també a les ofertes low cost, 

les quals apropen a tothom la possibilitat de viatjar, no només a aquells que disposen 

d‟un alt poder adquisitiu.  

Alguns negocis han esmentat que l‟actual alcaldessa hauria d‟acabar amb el tema dels 

manters, i d‟altres han indicat que no s‟hauria de prohibir als negocis el fet d‟obrir els 
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diumenges, ja que segons l‟opinió d‟un propietari d‟un negoci, si els turistes passen per 

davant el negoci un dia que està tancat, aleshores ja no tornen més.   

Aspectes positius  

A nivell general, els comerciants que també resideixen a la ciutat, asseguren que  en 

l‟àmbit de negocis aquesta massificació aporta avantatges i que el volum de turistes 

ajuda a viure i a créixer, però evidentment a nivell de resident és més aviat molesta, tot 

i que  aquesta no suposa dificultats per a seguir realitzant les activitats i tasques que 

formen part de les seves vides diàries. Concretament un propietari d‟una botiga 

d‟artesania (amb una llarga trajectòria al barri) opina que no troba que la situació 

s‟hagi d‟exagerar ni de dramatitzar tant: “Tu veus gent que crida i que fa soroll pel carrer? 

Ara mateix es veu tranquil, no? Trobo que el que fan molts veïns és dramatitzar, no s’ha de 

dramatitzar tant!” Aquest entrevistat també creu que la massificació no és un 

inconvenient que es vegi tan reflectit, ja que els turistes tenen horaris diferents 

depenent de les nacionalitats les quals provinguin i d‟aquesta manera els fluxos es 

reparteixen molt al llarg de tota la franja horària del dia. „‟Els veïns volen sortir de casa 

seva i no volen trobar ningú, s’estan tot el dia queixant... si viuen al costat de la basílica, què 

esperen?’’. 

Concretament un propietari d‟una joiera de la Rambla comenta la seva actitud positiva 

envers el turisme. Aquest indica que la massificació és agradable i no incòmoda, creu 

que és millor que hi hagi massificació, abans que els barris estiguin buits. A més, indica 

que el turisme és un gran avantatge, ja que dóna vida i ambient a la ciutat. ‘’Abans es 

podia passejar tranquil·lament, però ara també!’’ afirma.  

Per altra banda, segons indiquen certs empresaris, la situació tampoc ha canviat tant. 

Comenten que molts veïns es queixen de les aglomeracions de la Rambla o del mercat 

de la Boqueria, però afirmen que aquestes també es donaven antigament.  D‟aquesta 

manera, aquells que disposen de negocis comenten que les aglomeracions antigament 

eren assegurades quan es tractava d‟un dia de Nadal o bé de qualsevol altra data 

assenyalada. A més, asseguren que veient fotografies d‟anys enrere, aquest fet es pot 

comprovar.  

Més aviat la minoria dels ciutadans entrevistats, pensen que  tot i que s‟ha donat lloc a 

un gran increment del nombre de turisme a la ciutat, no creuen que aquest hagi canviat 

la seva manera de viure-la. Expliquen que segueixen fent els mateixos recorreguts i 

anant als mateixos espais (com pot ser el mercat de la Boqueria), tot i que potser no de 

la mateixa manera o amb la mateixa sensació de calma que ho feien antigament. Per 

altra banda alguns comenten que s‟han replantejat deixar d‟anar al mercat, el qual es 

troba actualment també en una situació molt crítica, però no han arribat a fer-ho. 

Creuen que han de lluitar contra aquesta situació, és a dir, si deixen d‟anar als espais 

que freqüentaven, l‟únic que estan fent és deixar-se prendre la ciutat.  

Pel que fa al tema més enfocat des de la perspectiva cultural, els empresaris creuen que 

no s‟ha perdut la identitat de la ciutat, ni l‟essència: creuen que l‟essència i l‟aire que es 
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respira a cadascun dels barris sempre ha sigut més o menys el mateix, i destaquen que 

no hi ha massa diferència. Tanmateix, també creuen que les tradicions no s‟han perdut.  

Segons els entrevistats, s‟ha vist una gran millora pel que fa al tema de la seguretat a la 

ciutat. Asseguren que possiblement d‟ençà que va començar l‟evolució turística, la 

ciutat està molt més vigilada, si més no, hi ha molta presència policial, la qual cosa 

redueix les intencions de possibles robatoris que hi puguin haver. 

A més, tant els locals com els empresaris i treballadors de negocis indiquen que en els 

darrers temps s‟ha vist un augment de seguretat, perquè després dels atemptats a la 

ciutat de París, Barcelona ha estat situada en gran alerta. Aquest fet s‟ha pogut veure 

reflectit a la tècnica d‟observació, on s‟ha pogut comprovar que la policia i la guàrdia 

urbana hi era present en tot moment. Tot i així, com bé s‟ha esmentat anteriorment, al 

barri de la Barceloneta discrepen d‟aquest avantatge. Cal assenyalar que molts dels 

ciutadans també han fet especial esment a les millors condicions de vida que s‟han dut 

a terme durant els últims anys, especialment gràcies al tema de l‟evolució dels mitjans 

de transport a la ciutat, els quals són de gran utilitat i aporten molts avantatges per tal 

d‟efectuar desplaçaments emprant poc temps.  

Pel que fa a l‟opinió sobre la nova alcaldessa, Ada Colau, els residents creuen que se li 

ha de donar temps per tal que pugui solucionar el gran conflicte en que es troba la 

ciutat, així que entenen que de moment no s‟hagin vist resultats. En general els 

residents pensen que la nova alcaldessa té la intenció de vetllar pel problema social, i 

pensar més en els residents que no en els turistes, per tant les seves intencions són 

percebudes positivament.    

Cal remarcar que el Passeig de Gràcia, essent una zona també turística que es troba 

molt propera als punts on més es pateix el conflicte, s‟ha vist que és un espai on el 

turisme només es concentra en dos punts els quals són concretament la Pedrera i la 

Casa Batlló; són els dos únics espais on s‟hi pot crear aglomeració, degut a les cues que 

es poden ocasionar (tot i que ara s‟han aplicat certes mesures de gestió, i no s‟hi veuen 

les concentracions que es podien veure fa uns anys enrere) per tal de poder entrar als 

recintes de les grans obres de Gaudí. Tot i així pel que fa a la resta de la zona, es pot 

passejar tranquil·lament, amb absència d‟aglomeracions. Aquest fet també pot ser 

degut a l‟amplada de les voreres i a la poca concentració de terrasses.  

5.3. Àmbit ambiental  

 

Aspectes negatius  

 

També podem veure com afecta un turisme de masses en l‟àmbit ambiental. Un cop 

havent realitzat una cerca d‟informació subjectiva, es conclou que els domiciliats de la 

ciutat de Barcelona creuen que el gran nombre d‟arribades turístiques dóna lloc a una 

degradació del territori, a més d‟augmentar la brossa que es veu a les zones públiques i 

de veure‟s les papereres plenes. També comenten que el mercat de la Boqueria no 
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disposa de punts de recollida d‟escombraries, fet que fa que les que s‟ubiquen a les 

Rambles s‟emplenin fàcilment, sobretot durant la temporada d‟estiu, moment en que 

l‟afluència de turistes incrementa en gran mesura, i no només es veu més brossa durant 

aquest període, sinó que els carrers també fan molt mala olor. Pel que fa als impactes 

negatius respecte a la higiene, s‟han pogut veure més reflectits a les opinions dels 

comerciants, i alguns d‟ells creuen que fins i tot no es tracta només d‟una problemàtica 

associada a l‟increment de turisme, sinó que segons quin tipus de residents també 

provoquen especialment aquesta deixadesa.  

Altres residents opinen que la ciutat es veu neta però només a les zones on hi ha 

turisme, és a dir, a les zones cèntriques. Per contra, les zones on el turisme no hi sol 

estar present, no es mantenen en tan bones condicions, i les màquines de les empreses 

de neteja no freqüenten tant en aquells espais on el nivell de fluxos turístics és inferior.  

Cal assenyalar el tema de la multitud d‟arribades de creuers que s‟ha vist durant els 

últims cinc anys a la ciutat, i que juguen un paper important ambientalment. El fet que 

els creuers de grans dimensions arribin de manera contínua a Barcelona, i tinguin 

durant tot el dia els motors encesos mentre els turistes visiten la ciutat, crea un excés de 

contaminació arribant a provocar efectes greus a la salut, i l‟únic que fan és massificar 

la vila. Alguns residents indiquen que la ciutat no té suficient capacitat per a acollir 

tants transatlàntics, fins i tot alguns dels locals comparen aquesta aparició de les grans 

ciutats flotants amb el cas de Venècia, fent referència a que la ciutat no presenta bones 

perspectives de futur, si bé continua en aquesta línia. Concretament dos residents del 

Barri Gòtic assenyalen que aquest problema és realment preocupant: ’’Al port es crea un 

núvol de contaminació molt bèstia que abans no existia’’. 

Aspectes positius  

Per altra banda, la majoria dels residents no estan descontents pel que fa a la neteja, és 

a dir, molts dels ciutadans dels barris analitzats (exceptuant les opinions d‟alguns 

locals del barri de la Barceloneta), afirmen que les condicions d‟higiene a la ciutat han 

millorat si es fa una comparació amb anys enrere. Les empreses de neteja hi són 

presents en tot moment per tal d‟evitar la mala imatge que podria esdevenir arran de la 

deixadesa dels espais públics, presència d‟envasos i altres deixalles. ’’La platja està 

fantàstica, les escombraries les treuen molt més sovint i res està tan brut com abans’’, opina 

una veïna. D‟aquesta manera, per molt que a la platja es deixin deixalles i es realitzin 

festes (organitzades sobretot per la tipologia de turistes de baixa qualitat), la platja 

sempre es manté en bones condicions, i les màquines passen a netejar-la diàriament, 

segons varis ciutadans que resideixen al barri de la Barceloneta. 
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5.4. Problemàtiques actuals que predominen als barris estudiats  

 

D‟acord amb les respostes obtingudes al llarg de les sessions d‟entrevistes, s‟ha pogut 

veure que respecte a les problemàtiques presents a la destinació estudiada a cada un 

dels barris, se‟n pot trobar més reflectida una o altra, és a dir, cada barri es destaca per 

una problemàtica en concret.  

En primer lloc, com bé s‟ha esmentat anteriorment, el barri de la Barceloneta segons 

els residents entrevistats, es coneix com aquell en que durant la temporada hivernal 

s‟hi  pot respirar un ambient tranquil (veure fotografia 7 a annexos), però a la que 

arriba el temps primaveral, el nivell de fluxos turístics comença a incrementar fins a 

arribar l‟època estival, en què aquest increment esdevé de característiques caòtiques. El 

perfil de turista que es troba en aquest barri (el qual oscil·la entre 18-30 anys d‟edat), és 

el d‟una persona amb pocs recursos i amb ganes de passar-ho bé, sense tenir en compte 

la tranquil·litat a la qual tenen dret els veïns de la zona. És doncs un turista que no 

respecta i que fins i tot ha donat lloc a casos d‟incivisme al barri. El fet que hi hagi 

aquest turista juvenil, desencadena també una inseguretat i una problemàtica 

evidentment de tipus social, la qual es relaciona sobretot amb els pisos turístics il·legals 

que hi ha a la zona. Els residents expliquen que un alt nombre de turistes conviu en 

pisos de pocs metres quadrats, fet que provoca escàndol i molèsties. 

Per altra banda, al barri de les Rambles el principal problema que es pot detectar, junt 

amb el mercat de la Boqueria, és la massificació que s‟hi veu present al llarg del dia i a 

primer cop d‟ull (veure fotografia 8 i 9 a annexos). Aquest barri mai es troba aturat pel 

que fa al moviment; durant el dia hi ha el tipus de turista convencional que surt a 

visitar i passejar, i durant la nit potser més aviat un turista jove que aprofita l‟oferta 

d‟oci de la que disposa la zona. En aquest barri cal destacar el museu de l‟Eròtica, que 

es relaciona amb un tipus de turista més aviat jove i de baixa qualitat, amb intenció 

d‟oci. Els entrevistats de les Rambles asseguren que hi ha perfils de visitants de tot 

tipus, des d‟un turista familiar, fins a un turista „‟de borratxera‟‟, destacant 

especialment aquells que arriben per a celebrar comiats de solter.  

Seguidament, al barri de la Sagrada Família la problemàtica que es pot veure a primer 

cop d‟ull és a massificació, i d‟aquesta se‟n deriva l‟embotellament i col·lapse 

d‟autobusos que es crea i la contaminació que aquests ocasionen.  Per altra banda, 

d‟acord amb els entrevistats, és un dels  barris (a part de la Barceloneta) on s‟hi troba 

un nombre més alt de pisos turístics il·legals, origen d‟un impacte negatiu de tipus 

social.  

També cal dir que els veïns comenten que 25 milions d‟ingressos són destinats a les 

obres del temple, i d‟aquests diners, cap d‟ells es destina al barri. El perfil de turista 

que més es veu en aquest barri és el turista en grup, molts provinents de creuers i 

també un turista familiar, on s‟hi veu més gent gran que jove. Respecte a la nacionalitat 

de turista depèn molt del calendari de festivitats de cada país. Tot i així cal fer especial 

esment als japonesos, doncs tots els residents entrevistats han assegurat que els 

japonesos presenten una gran admiració per les obres d‟Antoni Gaudí. A més, s‟ha 
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pogut verificar aquesta afirmació amb les tècniques d‟observació,  en les que s‟ha vist 

que en aquest barri un alt percentatge de turistes són asiàtics, amb predomini de 

japonesos. Aquests es troben constantment amb els seus smartphones d‟última 

tecnologia, fotografiant els nodes de Gaudí, sorpresos i amb gran entusiasme (veure 

fotografia 10 a annexos).  

I per últim, al Barri Gòtic s‟hi troba present el problema que hi ha el mateix nombre de 

llits per turistes que per residents (segons afirma una resident de l‟associació de veïns 

del corresponent barri). D‟aquesta manera es pot veure clarament com el barri s‟adapta 

als turistes, creant no només oportunitat d‟allotjament per a ells, sinó que l‟oferta de 

negocis en l‟àmbit comercial o de restauració es troba molt adaptada al seu tipus de 

demanda. Aquest fet dóna lloc a la pèrdua de la identitat del barri, i a la vegada a la 

pèrdua d‟oportunitats pels residents de la zona.  

Els apartaments turístics il·legals, igual que al barri de la Barceloneta i de la Sagrada 

Família, també són molt freqüents en aquesta zona. En aquest barri, d‟acord amb la 

informació proporcionada pels residents, també s‟hi pot veure un tipus de turista 

variat: el turista nacional, l‟internacional, el turista que pernocta o bé està de „‟pas‟‟, etc.  

 

5.5. Desitjos dels residents  

 

Davant de tota la problemàtica que pateix la ciutat, els residents tenen uns desitjos o bé 

unes propostes de millora que voldrien que es complissin, les quals han fet esment 

durant les entrevistes.  

En primer lloc, els residents insisteixen en la necessitat de que es faci una regulació a 

tota la ciutat, a mode d‟exemple indiquen que s‟hauria de dur a terme una 

reestructuració interna del mercat de la Boqueria (prohibir la venda de sucs, que els 

turistes paguessin una taxa pel que fa al manteniment i la neteja, posar-hi uns límits en 

termes d‟horaris i dies, i uns passadissos per tal que la gent hi pugui circular), una 

regulació de la densitat,  delimitant espais preparats, controlats i organitzats pel turista.  

Per altra banda, són molts els residents que creuen que un turista de qualitat és el que 

necessita la ciutat, ja que un turisme d‟alt poder adquisitiu proporcionaria un augment 

dels ingressos. Els domiciliats del barri de la Sagrada Família comenten que s‟haurien 

d‟ampliar les voreres com bé es va fer a Passeig de Gràcia, a més de la idea de construir 

un tramvia per diagonal per tal d‟evitar l‟acumulació d‟autocars, fet que reduiria molt 

l‟embús i la contaminació.   

Arran dels inconvenients presents, comenten que per tal d‟evitar la massificació seria 

necessari diversificar, i canviar tot allò que apareix a les guies turístiques, amb la 

intenció de poder dispersar els fluxos de turistes. Una veïna de la Sagrada Família 

assegura que Barcelona té llocs que no explota i que cada barri té alguna cosa 

emblemàtica a ensenyar; el problema és que això no s‟ha potenciat. D‟aquesta manera, 

caldria realitzar diverses rutes i promocionar-les. ‘’S’haurien de promocionar els jardins de 
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Cervantes, són preciosos i quan és l’època de flors tenen roses de tots colors!’’ exclama una 

veïna.  

Fent especial referència a l‟àmbit social, tots els entrevistats indiquen que cal que es 

treballi una bona imatge de la ciutat de Barcelona, i que s‟hi pugui viure en bones 

condicions, sense tenir por per motius de delinqüència, així com poder passejar 

tranquil·lament pel carrer. Per aquest motiu caldria eliminar, per exemple, els comiats 

de solters que tant s‟han posat de moda, i l‟únic que se‟n obté d‟ells és l‟escàndol i els 

sorolls que comporten, tal com diu la propietària de la floristeria Carolina (una de les 

primeres parades que hi va haver a la Rambla): ‘’Haurien de treure la Marilyn del museu 

de l’Eròtica que sempre surt pel balcó, i els turistes comencen a cridar: Marilyn, Marilyn!! Si 

aquesta és la imatge que hem de donar a l’exterior, doncs no és una imatge cultural que 

m’agradi’’. 

Per altra banda, molts dels entrevistats afirmen que cal que es doni lloc a un control 

exhaustiu pel que fa al tema de la massificació, és a dir, és molt necessari que es reguli 

el nombre d‟arribades turístiques, perquè realment la ciutat no pot acollir tanta gent, 

així doncs, s‟haurien d‟establir uns límits per a cada època de l‟any.  

Respecte als pisos turístics, els residents creuen que aquells que lloguen un pis haurien 

de pagar els impostos corresponents, i també opinen que s‟haurien de rehabilitar els 

pisos i posar-los a un preu assequible, ja que els imports que es paguen  són realment 

superiors a les instal·lacions i categoria dels habitatges corresponents.  

Generalment els entrevistats de tots els barris esmenten la importància d‟haver-hi 

espais públics pels residents a les diferents àrees, i que no totes les botigues i bars 

estiguin destinats als turistes.  

Els entrevistats han fet especial referència a les expectatives de futur que tenen de la 

ciutat en la qual resideixen. D‟acord amb les respostes recol·lectades, la gran majoria 

dels entrevistats creuen que la situació empitjorarà, ja que el sector turístic tendeix a 

augmentar. Una veïna de les Rambles indica: ‘’La ciutat s’està jugant el futur, si les 

experiències són dolentes, els turistes no repeteixen la seva estada, i es va creant una mala 

imatge i una mala fama’’. Cal recalcar que durant les entrevistes, els residents que s‟han 

vist més frustrats de cara a la situació de Barcelona en perspectives de futur, són els del 

barri de la Barceloneta. Una de les veïnes entrevistades comenta: ‘’Això acabarà fatal,  

serà un Salou o una Mallorca, amb la gent desfasada i tirada pels carrers... de fet això ja 

comença a ésser així!’ 

Per altra banda, són varis els ciutadans que creuen que el conflicte de Barcelona es 

troba en un estat gairebé crític, però tot i així, aquests tenen esperances de que la 

situació millori.  
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6. Conclusions  
 

A mode de concloure aquest estudi, en primer lloc cal destacar la diferència d‟opinions 

que s‟han pogut observar al llarg de la part pràctica del treball, depenent del tipus 

d‟entrevistat, tot i que cal dir que el mateix tipus d‟entrevistat a vegades també ha 

tingut opinions molt contradictòries. La gran majoria de residents entrevistats han 

coincidit en moltes de les seves opinions, sobretot pel que fa a l‟àmbit econòmic i 

social, i per altra banda també ha sigut així amb els empleats o propietaris de diversos 

negocis, els quals la majoria han compartit la mateixa opinió en aquests aspectes. 

Cal recordar que molts dels empleats i empresaris també són residents, però la majoria 

d‟ells es decanten més per tenir una perspectiva del turisme no tant des del punt de 

vista de domiciliat al barri, sinó més aviat des del punt de vista comercial presentant 

certa empatia cap als turistes (indicant que tenen dret a passejar, comprar, i observar), 

possiblement pels beneficis econòmics que obtenen gràcies a aquests.  

Generalment, la problemàtica que s‟ha vist als barris estudiats és el tema de la 

massificació (la qual neix principalment a partir dels Jocs Olímpics, i ha estat 

incrementada per l‟aparició dels vols low cost, segons les diverses fonts i les opinions 

dels entrevistats), que dóna lloc a una problemàtica social. Com s‟ha esmentat 

prèviament, a partir d‟aquest aspecte principal se‟n desencadenen una sèrie 

d‟inconvenients, els quals acaben ampliant el problema convertint-lo en un de més 

gran i conflictiu, essent elements negatius que són com els petits grans de sorra que es 

van afegint i van creant la muntanya. Molts residents asseguren que la imatge que 

s‟està donant a Barcelona pot ser la causant de què en un futur ja no vingui gent amb 

un bon poder adquisitiu, ja que tota la problemàtica taca sense dubte la imatge de la 

ciutat, deixant-la en evidència per aquells que estan decidint la seva destinació de 

vacances. 

El projecte en si, ha estudiat d‟on prové i com es dóna el conflicte de la massificació a 

cada un dels nuclis estudiats, i gràcies a aquest estudi s‟ha vist que a cada un dels 

barris s‟hi pot trobar un tipus de problemàtica en concret, en que el conflicte es viu de 

manera diferent. Aquesta en alguns casos pot coincidir, com és el cas del conflicte dels 

pisos turístics il·legals, que no només es pateix a un barri en concret, sinó a varis dels 

que s‟han analitzat.  

D‟acord amb les fonts que s‟han assenyalat al marc teòric ubicat a l‟inici del projecte 

(sobre l‟estudi de certes destinacions a escala mundial), s‟entén que no tot el que es 

desprèn del fenomen turístic és positiu, sinó que també s‟han de tenir en compte els 

inconvenients que aquest genera. Tot i així el fenomen turístic és vist com a necessari 

per al desenvolupament, el reconeixement, i el nombre important  d‟ingressos  que es 

generen a les destinacions. Així doncs, també s‟ha vist una relació bastant propera 

entre els casos analitzats d‟altres indrets i el cas de Barcelona. 
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Per exemple, al cas d‟Arizona (Andereck et al., 2005) s‟assenyala que existeix una 

perspectiva positiva del turisme, sobretot per aquells que viuen d‟aquest fenomen, 

però també en són conscients dels desavantatges que aquest aporta.  

D‟altra banda, a l‟estudi d‟Uganda (Lepp, 2007), el 94% de residents presenta una 

postura positiva cap al turisme, i aquells que presenten una actitud negativa cap a 

aquest fenomen són els pagesos, els quals no disposen, en general, de suficients 

coneixements sobre el turisme. 

Per tant, diversos treballs que han sigut realitzats (l‟estudi d‟Uganda (Lepp, 2007), 

Aruba (Rivera, Croes, Seung, Lee, 2015), Barbados (Lorde, Greenidge i Devonish, 2010), 

Arizona (Andereck et al., 2005), etc.) coincideixen amb els beneficis econòmics que 

genera el turisme, de la mateixa manera que també tenen presents els seus 

inconvenients. El mateix ha succeït en el cas de Barcelona.  

A l‟estudi de Barcelona el que s‟ha vist, a través de la informació cercada, les opinions 

de certs entrevistats, així com les tècniques d‟observació, és que s‟hi troba present la 

problemàtica de la massificació, malgrat que evidentment el turisme també genera 

beneficis per a molts. Concretament, aquesta és vista des d‟una perspectiva molt 

diferent, si bé es tracta del punt de vista dels residents de la ciutat o bé dels propietaris 

de negocis de la ciutat. Així doncs, després d‟haver obtingut diverses fonts 

d‟informació, s‟ha pogut arribar a la conclusió de que Barcelona es troba en conflicte, 

però no exclusivament degut als turistes. Amb altres paraules, el que es vol arribar a 

dir, és que el turisme que arriba a Barcelona no és l‟únic causant de les problemàtiques 

que pateix la ciutat, sinó que hi ha problemes que han sigut originats a nivell local, així 

com  també cal dir que alguns dels conflictes es donen per part de les dues bandes. 

Per una banda, cal assenyalar la problemàtica del creixement de terrasses que 

redueixen l‟espai per a transitar, situació que no esdevé originada per part dels turistes. 

De la mateixa manera que aquells que es dediquen al negoci „‟top manta‟‟ a la ciutat 

(els quals redueixen el nombre de vendes pels botiguers), també obtenen beneficis 

econòmics de les compres realitzades pels propis locals, per tant tampoc es considera 

un problema que esdevingui exclusivament arrel del turisme. A més, pel que fa al 

nombre d‟arribades de creuers en excés, està relacionat amb el nombre de permisos 

que dóna Barcelona per tal de que aquests tinguin la oportunitat d‟arribar.  Respecte 

als sous i salaris precaris no corresponents a les hores treballades, també és considerat 

un conflicte totalment local, en el que no hi intervenen els turistes.  

Per altra banda, si que cal remarcar que una altra part de la problemàtica es dóna, 

sense dubte, per part dels turistes. Aquesta va més associada  a l‟àmbit social, és a dir, 

al mal comportament i a la falta de consideració que els turistes tenen cap als residents 

de la ciutat. Un dels barris que millor defineix aquest conflicte és el barri de la 

Barceloneta en plena temporada estival, i sobretot en hores d‟oci nocturn. En canvi, pel 

que fa a la problemàtica dels pisos turístics il·legals s‟origina per part tant dels locals 

com dels turistes, és a dir, hi intervenen les dues bandes. Els habitants locals lloguen la 

seva finca de manera il·legal, per tal d‟obtenir un nivell d‟ingressos més alt sense pagar 
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certs impostos, i els turistes són els que s‟hi allotgen  en massa incomplint les 

normatives d‟apartaments, a més de donar lloc als escàndols que distorsionen la rutina 

dels ciutadans.  

Després de l‟anàlisi amb profunditat que s‟ha realitzat, s‟ha pogut entendre tot el 

descontentament que expressen i descriuen els residents de la ciutat (tot i que alguns 

entrevistats cal dir que també han vist alguns trets positius que genera el turisme, com 

poden ser els ingressos econòmics), però per altra banda cal recordar que ens trobem 

davant una ciutat internacional, és a dir, una ciutat coneguda a nivell mundial. Així 

doncs, el fet de viure a un barri cèntric, o al costat d‟un dels nodes més importants de 

la ciutat com poden ser els del reconegut arquitecte Antoni Gaudí, està clar que no 

resulta la ubicació més idíl·lica per a trobar-hi la tranquil·litat, i els residents han de 

saber que segons quin tipus d‟enrenou és natural i inevitable.  

A arrel d‟aquest fet, es creu que  la situació turística de Barcelona tampoc és tan 

dramàtica com certs residents la descriuen, de la mateixa manera que tampoc es tracta 

d‟una ciutat on hi hagi absència de conflictes, tal com es podria entendre donant un 

cop d‟ull a les fonts corresponents a Barcelona Turisme. És per aquest motiu que 

realment hi ha determinats espais que s‟haurien de controlar i on s‟hi haurien de 

prendre determinades mesures, fet pel qual s‟han proposat diverses millores pel que fa 

la gestió de determinades àrees de la ciutat, intentant vetllar per la societat. 
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7. Millora de la gestió del conflicte  
 

Cal recordar que des de l‟Ajuntament de Barcelona, actualment encapçalat per 

l‟alcaldessa Ada Colau, ja s‟està treballant per tal de solucionar el conflicte que tant 

s‟ha anat desenvolupant al llarg dels últims anys. Segons apareix a la Premsa, Ada 

Colau té la intenció de vetllar pels habitants de la ciutat (Ara.cat, 25 de febrer del 2015). 

L‟alcaldessa assenyala que no pretén anar contra el turisme, però possiblement indica 

que cal limitar el nombre d‟arribades de visitants. Aquest fet donaria lloc, per exemple,  

a eliminar els autobusos privats que arriben a la Sagrada Família, i que només hi 

poguessin arribar els d‟ús públic.  

Pel que fa als apartaments turístics il·legals,  per part de l‟Ajuntament es diu de fer una 

moratòria,  i també possiblement haver de limitar el nombre tant de places hoteleres 

com de creuers. A més, respecte a les mesures que està prenent l‟Ajuntament, 

l‟alcaldessa de Barcelona estudia la possibilitat d‟implementar una taxa per a aquells 

turistes que arribin a la ciutat, per així poder destinar els beneficis provinents del sector 

a compensar els costos (El País, 28 d‟abril del 2016). Ada Colau ha presentat algunes 

propostes, de les quals encara no se n‟han vist resultats, tal com han fet esment molts 

dels entrevistats. 

D‟acord amb diverses fonts (articles de revista, articles de diaris electrònics, etc.) 

cercades i analitzades, a més de les entrevistes efectuades, i sense deixar de banda la 

tècnica d‟observació realitzada a quatre dels diferents barris de la ciutat, cal dir que 

seria de gran importància dur a terme millores en relació a l‟àmbit social a la ciutat de 

Barcelona, amb l‟objectiu de disminuir el conflicte que aquesta pateix. Tot i que els 

residents són les persones que millor podrien definir unes propostes de millora, ja que 

estan vivint plenament la situació crítica que pateix la ciutat diàriament, i la seva 

evolució que s‟ha anat veient any rere any, cal dir que possiblement les seves propostes 

s‟enfoquen més aviat a refer les seves condicions de vida a nivell personal o individual, 

i potser no tant de manera col·lectiva, vetllant per la ciutat de manera global.  És 

precisament per aquest motiu que, després d‟haver estudiat el cas de la problemàtica 

de Barcelona, a continuació es desenvolupen certes mesures amb la intenció de corregir 

la situació, per tal d‟intentar que el conflicte s‟aturi i no continuï anant en augment.  

En primer lloc, sense dubte, el tema del turisme no es tracta d‟un fenomen el qual 

s‟hagi de suprimir, ja que com molts dels residents han comentat al llarg de les 

entrevistes aquest és necessari, però sí que es tracta de desenvolupar un tipus de 

turisme que estigui controlat i regulat per tal d‟evitar la problemàtica que s‟origina, i 

per tant, la qüestió és regular el conflicte.  

Al llarg de l‟estudi realitzat s‟ha pogut veure, tal com s‟ha assenyalat als punts 

anteriors del projecte, que a cada un dels barris estudiats s‟hi pot observar una 

problemàtica de diferent tipologia i és per això que es duen a terme idees amb 

l‟objectiu de millora, tenint en compte els problemes ocasionats a nivell local i aquells 

que han estat ocasionats per part dels turistes, després d‟haver redactat els resultats 
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sobre l‟anàlisi efectuada. Cal tenir en compte que hi ha certs barris de la ciutat que 

tenen més prioritat que altres, en el fet d‟establir les millores de manera més 

immediata, perquè es troben en una situació més agreujada i així doncs, amb menys 

marge per tal de poder-la resoldre.  

Són varis els tour-operadors que venen aquests paquets turístics „‟de borratxera‟‟ 

(segons han comentat els entrevistats), a un preu assequible, i és per aquest motiu que 

caldria solucionar aquest problema des del seu punt d’origen. S‟hauria d‟aturar, 

reduir o bé modificar aquesta venda de paquets turístics que promocionen la ciutat de 

Barcelona com un ‘’tot està permès’’.  Aquest és un dels motius pels quals la ciutat 

concentra un turisme de baixa qualitat, de manera que cada cop atrau menys públic 

que tingui un estatus elevat i un cert nivell econòmic, amb unes intencions que van 

més enllà de generar despeses mitjanes. És per això que s‟haurien de realitzar 

campanyes per tal de difondre les normatives que té la ciutat (abans de l‟arribada dels 

turistes), i la importància que aquesta destina a vetllar per a la societat.  

Tot i que generalment els residents han comentat que la vigilància a la ciutat ha 

millorat, cal recordar que en el cas  del barri de la Barceloneta, els entrevistats han 

recalcat que realment hi ha una vigilància deficient, sobretot en relació a l‟oci nocturn, 

ja que es produeixen aldarulls provocats per turistes, els quals no haurien de ser els 

habituals. És per aquest motiu que caldria establir una vigilància més estricte i 

augmentar els protocols de seguretat per tal de que no es donés lloc a tota la 

problemàtica de tipus social que pateix concretament aquest barri. Així doncs, s‟hauria 

de millorar sobretot aquest aspecte quan s‟inicia la temporada alta, és a dir, a partir del 

mes d‟abril.  

D‟acord amb les explicacions dels veïns, veient la seva actitud de frustració davant el 

fenomen turístic, i tal com s‟ha pogut percebre a la tècnica d‟observació, els agents 

cívics representa que milloren la vigilància del barri, però no tenen suficient poder 

d‟autoritat per exigir que realment es respectin les normatives corresponents. Per 

aquest motiu, pel que fa a nivell econòmic, caldria que d‟acord amb un augment de 

vigilància, s‟apliquessin normatives més estrictes i determinades regulacions les quals 

s‟haurien de complir, i en  cas que no fos així, aplicar les corresponents sancions. 

D‟aquesta manera, els turistes no haurien de poder retornar al seu país de residència 

sense pagar les multes imposades. Per altra banda, pel que fa a l‟àmbit cultural, seria 

necessari canviar la imatge que es ven de Barcelona, fent saber als turistes tot allò que 

no està permès i donant a conèixer les normes que cal respectar, per tal de vetllar pel 

benestar social. 

Davant la problemàtica del tema de la massificació, una bona proposta seria el fet de 

diversificar els fluxos turístics, del qual ja s‟ha parlat força fins ara, i com una bona 

eina de millora a la que la ciutat s‟hi podria dedicar més (aquesta s‟ha posat en pràctica 

per exemple a través de l‟empresa Native Walks, 2010, amb la intenció de que els 

turistes descobreixin els racons més tranquils de la ciutat, i puguin fugir de la 

massificació). Com es podria aconseguir una diversificació? En primer lloc, caldria 

realitzar un estudi sobre aquells espais i zones determinades de Barcelona, les quals 
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tenen cert potencial d‟atracció turística. Partint d‟aquesta base, s‟haurien de dur a 

terme rutes per les diferents zones emblemàtiques de la ciutat. Hi ha molt més enllà 

per conèixer i visitar, del que són les Rambles o les obres d‟Antoni Gaudí.  

La ciutat de Barcelona té una oferta realment amplia, i és per aquest motiu que no s‟ha 

de limitar a vendre i a promocionar només els principals nodes, motiu pel qual tots els 

fluxos turístics es concentren al mateix espai. Això s‟aconseguiria duent a terme una 

bona promoció de diversos indrets de la ciutat, tant a nivell online com a través de 

guies turístiques. Els turistes normalment es dirigeixen a aquells espais de la ciutat que 

els hi han venut o se‟ls hi ha destinat una promoció important, i en general no van més 

enllà d‟aquests. Habitualment no intenten descobrir els entorns curiosos o que formen 

part del back de la ciutat. La promoció és l‟arrel de com es ven la ciutat de Barcelona, i 

és la responsable de la percepció que tenen els turistes sobre aquesta. 

Per altra banda, a tots aquells barris que disposen de pisos turístics il·legals, s‟hi 

haurien de realitzar més inspeccions, per tal d‟aturar el seu creixement. Cal remarcar 

que s‟han de prendre unes mesures amb uns objectius realistes, és a dir, que es puguin 

aconseguir. S‟entén que és una tasca molt difícil i complexa el poder esbrinar al 100% 

quin és el nombre de pisos turístics il·legals que romanen en funcionament a cada un 

dels barris de la ciutat. El conflicte ha arribat a un punt que és difícil de controlar, ja 

que es troba molt estès al llarg de la ciutat. El fet de dur a terme inspeccions, podria 

haver solucionat la problemàtica dels pisos turístics sense llicència en el moment que 

va començar a aparèixer, però no actualment, quan la seva extensió abasta 

pràcticament tota la ciutat. 

Pel que fa al barri de les Rambles, caldria aturar el creixent del nombre de terrasses 

que hi ha, les quals impedeixen el pas i redueixen cada vegada més l‟amplada i l‟espai 

per poder caminar de manera més còmode per la zona, i provoquen més 

aglomeracions. A part d‟això, si el que realment es vol és donar lloc a un turisme de 

qualitat a la ciutat, cal evitar la venda de productes de mala qualitat o permetre, per 

exemple, la promoció del museu de l‟Eròtica al centre de les Rambles, el qual crida 

l‟atenció i incita a tots aquells que tenen per objectiu celebrar comiats de solters.  

També cal dir que s‟haurien de dur a terme certes inspeccions de tipus laboral, per tal 

d‟assabentar-se de tots aquells negocis que desenvolupen la seva activitat de manera 

il·legal, tenint treballadors sense contractar o sense cotitzar les hores corresponents a 

les que treballen. Es tracta d‟implementar un control estricte de vigilància que abasti a 

tota la ciutat. El fet de realitzar aquestes inspeccions ajudaria també a poder saber 

quins són aquells negocis que treballen sense respectar la normativa exigible, com 

poden ser diversos supermercats i botigues regentades per estrangers, els quals 

abunden cada vegada més a tota la ciutat (segons comenten molts dels residents). 

El nombre d’arribades de creuers s’hauria de limitar, ja que aquesta tipologia de 

turista com bé s‟ha pogut comprovar a les respostes donades per diversos residents i 

propietaris de negocis de la ciutat, no aporta gaires beneficis a la ciutat i també engloba 

un turista de mitja o baixa qualitat. El temps limitat per a visitar la ciutat, dóna lloc a la 
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impossibilitat de dur a terme una despesa elevada en la majoria de casos, i a més 

afavoreix la contaminació. A través d‟eines de mesura com bé són els indicadors de 

capacitat de càrrega, s‟haurien d‟establir uns límits a respectar, referent al nombre 

d‟arribades turístiques que la ciutat està preparada per acollir.  

Per exemple, els turistes no compren productes del mercat sinó que „‟visiten el mercat 

de la Boqueria‟‟. S‟haurien d‟aplicar certes mesures, com podria ésser, l‟obligació de 

dur a terme el pagament d‟una entrada per tal d‟accedir al mercat. A més, també 

estaria bé aplicar certes regulacions destinades a prohibir la manipulació dels 

productes si realment no els volen comprar. 

Així doncs, es podria relacionar el turista de creuers amb el que assisteix a la Boqueria, 

ja que és un turista que ocupa espai a la ciutat, i no consumeix. Per tant, ens aporta una 

congestió molesta, i un nivell d‟ingressos poc elevat. 

Seguidament, respecte al tema dels manters (els quals es poden observar al llarg de 

tots els punts cèntrics de la ciutat), s‟hauria de suprimir en gran mesura. Són grups de 

persones els quals treballen de manera il·legal, i a més redueixen el nombre de vendes 

a les botigues que ofereixen al mercat les firmes corresponents sense ésser d‟imitació. 

No només actuen de manera il·legal, sinó que també el que fan és incrementar el 

turisme de baixa qualitat, ja que aquests productes no són comprats per un perfil de 

turista amb un alt poder adquisitiu. A més, embruten la imatge de la ciutat, ja que com 

s‟ha dit, el seu ventall de productes no és original ni compleix els requisits legals. 

També cal remarcar que ocupen espai i quan intueixen la presència de la guàrdia 

urbana fugen corrents entre les masses de gent, resultant ésser un moment de perill 

pels sèniors.  

A més, estaria bé proporcionar certs beneficis a aquells que lloguin de manera legal els 

seus apartaments a llarg termini, no només durant estades curtes, com podria ser una 

setmana.  

Destacant la problemàtica que es troba al barri de la Sagrada Família, d‟acord amb 

senyora Ada Colau, s‟haurien de restringir el nombre d‟arribades d‟autobusos privats 

davant la basílica, per evitar la massificació de turistes que es concentra, a més de la 

corresponent contaminació. També, el fet de reduir el nombre de botigues de 

souvenirs de la zona i també l’horari d’aquestes (ja que la majoria de comerços de 

souvenirs, són oberts moltes hores al dia, sense respectar la normativa a nivell laboral), 

podria ajudar a reduir les aglomeracions que es creen, a donar llocs de treball als locals, 

i també a complir els requisits legals pel que fa a l‟àmbit laboral.  

Respecte al Barri Gòtic, hi hauria d’haver uns espais determinats els quals 

estiguessin destinats a la població local. Aquests servirien com a punt de trobada per 

tal de que es poguessin reunir els veïns, degut a que aquests reclamen l‟espai públic del 

que abans disposaven. A més, els residents haurien de  tenir certs avantatges respecte 

als turistes, pel que fa al preu tant de determinats productes com de lloguers de 

pisos.  
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Limitacions   

Pel que fa a la realització del projecte, cal dir que amb un període de temps superior,  

hi hauria la possibilitat de realitzar un estudi més complet sobre la situació, reclutant 

una mostra més gran i més diversificada. Hagués estat una bona opció el fet 

d‟entrevistar un perfil de resident més jove, com poden ser els universitaris, per veure 

si per a ells el seu punt de vista davant el turisme és percebut de manera més positiva o 

bé negativa.  

Moltes vegades els problemes socials, com són els sorolls, aldarulls i la falta d‟hores per 

dormir, afecten més al sector d‟una edat més adulta. Per contra, pels joves el fet que es 

realitzin diverses festes i espectacles probablement podria ser percebut com un 

avantatge. A més, també hauria estat bé analitzar la ciutat durant totes les dates que es 

duen a terme esdeveniments al llarg de l‟any, per tal de veure el moviment dels fluxos i 

els contrastos que aquests presenten.  
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9. Annexos  
 

A continuació es mostra la taula referent al perfil de la mostra reclutada, les 

estadístiques de la ciutat de Barcelona associades a les dades descrites al marc teòric, a 

més del qüestionari corresponent a les entrevistes i les fotografies associades a la 

tècnica d‟observació realitzada.  
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9.1. Perfil de la mostra reclutada 

BARRIS NOM EDAT ANYS 
VISCUTS 
AL BARRI  

BARRI 
ANTERIOR 

PROFESSIÓ  DURADA 
ENTREVISTA 

MOTIU ELECCIÓ 
ENTREVISTAT 

1. La Rambla 

Resident 
(Entrevista 
en grup) 

Josep 
Lascorall 

 
Glòria Feliu 

56 
 
 

51 

30 
 
 

20 

El Born 
 
 

L‟eixample 

Biòleg 
 
 

Gerent de la 
consultora 
(estudis de 

dret) 

1 hora i 35 
minuts 

Contactats a través de 
l‟associació de veïns 
„‟Amics de la 
Rambla‟‟. 
 
 

Resident Eva Reixach 35 6 Sant Antoni Treballadora 
al centre de 

cultura 
catalana 

1 hora i 11 
minuts 

Recomanació dels 
residents anteriors. 

Negoci  Floristeria 
Carolina 

52 52 - Florista 1 hora i 5  
minuts 

Ésser una de les 
primeres parades de 
la rambla i portar-hi 
varies generacions 
(elecció pròpia). 

Negoci Joieria Josep 
La Guarda 

69 Plaça 
Catalunya 

- Joier 44 minuts Negoci d‟una 
antiguitat de 70 anys 
a les rambles. 

2. La Barceloneta 

Resident 
(Entrevista 
en grup) 

Sebastián 
Huguet 

60  60 -  Jubilat 1 hora i 55 
minuts 

Contactats a través de 
l‟associació de veïns 
„‟La Barceloneta diu 
prou‟‟. 

Juan Antonio 
Vázquez 

65  65 -  Jubilat 
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Negoci Perruqueria 
canina Peluts 
i Pelats (Luisa 

Ortega) 

46 46 -  
 

Perruquera 
canina 

43 minuts Contactats a través de 
recomanacions dels 
residents anteriors. 

Negoci Presidenta 
del mercat 

(Àngels 
Cebamanos) 

55 55 Va viure 4 
anys a 

Gràcia, però 
ha sigut 

sempre de la 
Barceloneta. 

Presidenta del 
mercat 

55 minuts Contactat a través de 
la recomanació del 
negoci anterior. 

3. La Sagrada Família 

Resident Joan Itxaso 
(Responsable 
d‟urbanisme, 

mobilitat i 
medi 

ambient) 

64 18 Montjuic Responsable 
d‟urbanisme, 

mobilitat i 
medi ambient 

56 minuts Contactat a través de 
l‟associació de veïns. 

Resident Marina 
Comellas 

68 68 - Jubilada 1 hora i 3 
minuts 

Recomanació per part 
del responsable 
d‟urbanisme. 

Negoci  Bijuteria Món 
de Mones 
(Teresa) 

47 El Clot - Propietària 
d‟una botiga 

de 
complements 

54 minuts Ésser un dels pocs 
negocis d‟aquest barri 
que no és de 
souvenirs. 

4. El Barri Gòtic 

Resident  
(Entrevista 
en grup) 

Eva 34 9 - Treballadores 
de l‟associació 
de veïns del 
Barri Gòtic 

„‟La Negreta‟‟. 

1 hora i 15 
minuts 

Contactades a través 
de l‟associació de 
veïns. 

Renné 38 38 -  



Treball final de Grau  La percepció local del turisme a Barcelona 

 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negoci  2 Bis – Botiga 
d‟artesania 
(Toni Mas) 

42 42 Sants Propietari 
d‟una botiga 
d‟artesania, 

familiar i 
d‟antiguitat 

46 minuts Botiga familiar 
d‟antiguitat al barri 
(elecció pròpia). 

Negoci Sombrerería 
Obach (Pol 

Obach) 

38 - Sant Esteve 
de 

Palautordera 

Propietari 
d‟una botiga 

de barrets 
familiar i 

d‟antiguitat 

45 minuts Botiga familiar 
d‟antiguitat al barri 
(elecció pròpia). 
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9.2. Taules de dades estadístiques associades a l’evolució de la ciutat 

 

1. Evolució del nombre de passatgers 

Evolució 
Aeroport  

1993 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total de 
passatgers 

9.654,2 11.727,8 19.809,5 27.152,7 30.898,3 32.898,2 30.272,1 27.421,7 29.209,5 34.398,2 39.145,2 35.210,7 

Passatgers 
internacionals 

3.948,6 4.798,9 9.524,4 13.690,1 15.555,4 17.679,5 17.679,5 18.236,8 17.574,7 21.714,7 23.679,3 25.030,3 

                                                                                                                                 

                                                               

 

2. Evolució del nombre de passatgers en creuers  

Evolució creuers 1990 2000 2005 2007 2008 2010 2013 2014 

Total creuers 207 495 689 817 887 841 835 764 

Total passatgers 115137 572571 1228561 1768306 2069651 2350283 2599232 2364292 

                                                                                                          

  

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de Barcelona Turisme                

                 Font: López, 2015 (Barcelona, de ciutat amb turisme, a ciutat turística) 
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3. Evolució del nombre d‟establiments hotelers  
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

Concepte 1993 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hotels  

Total 
d‟establiments 

155 160 187 268 285 295 310 321 328 339 352 365 

5 estrelles 5 6 6 13 15 16 19 20 21 23 24 26 

4 estrelles 46 47 56 98 109 115 121 125 130 137 142 153 

3 estrelles 60 60 70 93 97 98 104 107 111 113 119 116 

2 estrelles 18 21 28 34 34 35 36 36 34 34 34 36 

1 estrella  26 26 27 30 30 31 30 33 32 32 33 34 

Total places  26.191 27.988 31.338 49.235 52.484 54.036 56.984 60.331 61.942 63.528 65.100 67.567 

5 estrelles 2.136 2.989 3.027 7.200 7.832 7.954 8.487 8.853 9.083 9.309 8.723 9.193 

4 estrelles 13.295 13.290 15.135 23.808 25.863 27.224 28.486 30.772 32.189 33.082 34.181 36.014 

3 estrelles 7.528 8.142 8.892 12.675 13.237 13.283 14.213 14.612 15.221 15.522 16.422 16.023 

2 estrelles 1.817 2.132 2.788 3.667 3.667 3.650 3.828 3.845 3.354 3.475 3.533 3.949 

1 estrella 1.415 1.435 1.496 1.885 1.885 1.925 2.970 2.249 2.095 2.140 2.251 2.388 

Font: López, juny 2015 (Barcelona, de ciutat amb turisme, a ciutat turística) 
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4. Evolució del nombre de turistes i pernoctacions 

 

5. Evolució del nombre de congressos i convencions  

 

 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Total 
Reunions 

373 310 703 832 1002 1380 1363 1146 1303 2482 2138 2176 2039 

Congressos 211 199 192 187 169 163 156 248 212 383 310 213 291 

Convencions i 
incentius 

44 24 389 531 742 926 942 772 968 1813 1602 1781 1610 

Jornades i 
cursos 

108 87 122 114 91 291 265 126 123 286 226 182 138 

Total delegats 105424 108464 164931 213086 263835 269508 301313 360335 491028 695902 616833 597610 583956 

Congressos 72385 82545 63186 79013 95696 74946 166488 161977 279836 340527 302561 208271 289191 

Convencions i 
incentius 

10364 8375 77395 106967 146235 135751 134825 166627 180896 312141 271152 361385 263520 

Jornades i 
cursos 

22675 17544 24350 27106 21904 58811 - 31731 30296 43234 43120 27954 31255 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                          

Concepte 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre 
de turistes  

1.732.902 - 3.141.162 5.656.848 6.709.173 7.108.393 6.659.
075 

6.476.033 7.133.524 7.390.777 7.440.113 7.571.766 7.874.941 

Pernoctaci
ons  

3.795.522 5.674.580 7.777.580 10.931.639 13.198.982 13.620.347 12.48
5.198 

12.817.17
0 

14.047.39
6 

15.529.21
8 

15.931.932 16.485.074 17.091.85
2 

Font: Elaboració  pròpia a partir de dades estadístiques de Barcelona Turisme 

               Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques de Barcelona Turisme 
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9.3. Qüestionari utilitzat per a la realització d’entrevistes 

 

Les entrevistes s‟han dut a terme a residents i treballadors/propietaris de negocis, de 

diverses zones que es troben afectades per la massificació a la ciutat. (Les Rambles, La 

Barceloneta, La Sagrada Família, i el Barri Gòtic). S‟ha assegurat la privacitat de la 

informació i fins i tot les dades personals, si així ho han manifestat; se‟ls hi ha demanat 

la possibilitat de gravar l‟entrevista, i se‟ls ha informat de l‟objectiu de l‟anàlisi de les 

seves respostes i opinions. Les preguntes s‟han estructurat per apartats, concretament 

en 5 apartats les entrevistes dirigides a residents i en 6 apartats les entrevistes dirigides 

a residents titulars de negocis, l‟ordre de les quals no ha sigut fixe, sinó que s‟ha anat 

alternant segons la resposta de l‟entrevistat.  

La previsió inicial de la durada de les entrevistes fou d‟aproximadament una hora, i de 

tipus presencial, ja que gràcies a aquest fet la resposta podia ser més completa, i era 

possible captar les expressions i reaccions de cadascun dels entrevistats,  ajudant 

d‟aquesta manera a percebre el que realment volien transmetre en el moment de 

respondre cada una de les preguntes.  

Nom:  

Edat:  

Sexe:  

Professió:  

Nivell d’estudis:  

Barri de residència:  

Nombre d’anys viscuts al barri:  

Raó de l’elecció de l’entrevistat:  

 

Qüestionari per entrevistar als residents de la ciutat: 

 Preguntes introductòries:  

 

1. Quants anys fa que viu a aquest barri? 

2. Quin va ser el barri anterior on va viure?  

3. Quina diferència ha observat en seu nivell de qualitat de vida contrastant els 

barris on ha viscut?  

4. En quin moment vostè va començar a percebre un canvi notable en el flux de 

turistes? 

5. Quines van ser les primeres reaccions com a resident davant aquest creixement 

turístic?  
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6. Ha participat alguna vegada a manifestacions en contra de la problemàtica 

turística? Per a quins casos, i sobre quins temes? 

 

 Preguntes relacionades amb els efectes del turisme: 

 

7. Que creu que aporta aquest increment de turistes a la ciutat? 

8. On es veuen reflectits els beneficis que aporta aquest turisme a la ciutat? 

9. Concretament quina és la problemàtica que presenta el barri en relació al turisme? 

10. Quins inconvenients aporta el turisme a la ciutat? Creu que els avantatges 

sobrepassen els inconvenients?  

11. Què en pensa dels llocs de treball que proporciona el turisme per als residents de 

la ciutat? Quins poder ser? Qui es beneficia al final? Quin tipus de treballador pot 

aconseguir una feina que sigui proporcionada gràcies al turisme? 

12. S‟ha vist un augment d‟oportunitats laborals per als residents? Els llocs de treball 

que s‟ofereixen creu que estan ben pagats?  

13. El turisme ha canviat el vostre dia a dia? Realment la presència de turistes 

dificulta o ha donat un gir a la vostra manera de  consumir la ciutat? 

14. Ha deixat d‟anar alguns espais que abans freqüentava degut al creixement del 

volum de turistes? Quins? 

15. Quin és el tipus de turista que realment fa impossible la convivència com a 

resident? 

16. Quin turista és més competent amb la qualitat de vida dels residents? El nacional 

o l‟internacional? 

17. Quin creu que és el punt de la ciutat que realment es troba més massificat durant 

tot l‟any i més hores del dia? 

18. En quin moment de l‟any el conflicte es troba més present?  

 

 Preguntes relacionades amb l’evolució turística: 

 

19. Durant els últims anys es veu cada vegada un creixement constant o el creixement 

s‟ha estancat i segueix essent el de sempre durant aquesta última dècada?  

20. Com ha anat evolucionant el perfil de turista al llarg dels anys? Quin turista va 

ser el que va començar a venir i quin tipus de turista abunda actualment a la 

ciutat? 

21. Així doncs, el perfil de turista que arriba a la ciutat, ha canviat en gran mesura? 

22. Quina de totes les millores i transformacions que s‟han apreciat en els últims anys 

amb l‟arribada de turistes, quina creieu que ha sigut la més profitosa en relació a 

la vostra vida rutinària?  

23. De quina manera fa ús del creixement de l‟oferta que s‟ha experimentat a la ciutat 

al llarg dels darrers anys? 

24. Creu que el turista actual és molt diferent que el de fa uns anys amb relació al 

nivell de poder adquisitiu d‟aquests?  

25. Quina és la transformació que ha patit la ciutat més avantatjosa per a vosaltres, a 

nivell d‟infraestructures? 
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26. Prefereix la seva qualitat de vida d‟anys enrere amb menys impacte econòmic per 

a la ciutat, o la situació de conflicte actual acaba essent més beneficiosa? 

27. Com ha canviat la identitat de la ciutat? Creu que la imatge de Barcelona ha 

canviat? Cap a millor o cap  a pitjor? 

28. Ha apreciat clarament un augment del preu dels productes i dels serveis, degut a 

l‟aparició d‟aquest boom turístic? Ha afectat la vostra manera de consumir certs 

productes? 

29. Creu que la Boqueria, essent un mercat d‟atracció per als turistes, ha influenciat la 

congestió que hi ha a les rambles? Com ho ha fet? 

30. Quina era la diferència d‟ambient que es respirava anys enrere a la zona de la 

Boqueria i les rambles?  

31. D‟ençà que la Boqueria ha esdevingut un espai turístic, que és el que realment ha  

canviat?  

32. Quina evolució s‟ha vist a nivell comercial a la zona de les rambles?  

33. S‟ha apreciat un gran canvi de la substitució de negocis locals per a negocis 

turístics? Quins exemples podria esmentar? 

34. Com a resident quin aspecte creu que ha canviat de la ciutat només observant-la a 

simple vista? 

35. Com descriuria el deteriorament que es percep al medi ambient actualment, a 

diferència d‟uns anys enrere?  

36. Com ha canviat la higiene dels espais públics i paisatgístics?  

37. Abans es podia passejar tranquil·lament per a les zones que avui en dia resulta 

difícil la circulació? El nivell de trànsit  (tant a través de transport com a peu) ha 

canviat de manera notable?  

38. Els problemes d‟aparcament ja hi eren presents en un passat? 

39. Quines experiències ha viscut respecte a aquest problema? 

40. Com podria funcionar la ciutat sense aquest turisme?  

 

 Preguntes referents a previsió de futur i resolució davant la problemàtica: 

 

41. Que s‟ha fet alguna cosa per tal d‟evitar aquesta massificació? Com ho valora? 

Qui ho va fer? 

42. Creu que l‟aplicació de taxes turístiques són necessàries? S‟han percebut els 

resultats d‟aquestes d‟acord amb una disminució dels fluxos? 

43.  Com podrà millorar aquesta situació en un futur? O bé empitjorarà? 

44. Creu que la resta de residents que viuen a altres zones o barris perceben el 

conflicte de la mateixa manera? 

45. Quines propostes oferiríeu o creieu que podrien ser les més adients per tal de 

resoldre o disminuir el conflicte? 

46. Quin tipus de restriccions creieu que s‟haurien d‟aplicar? 

47. Què en penseu de la nova alcaldessa de la ciutat, Ada Colau? 
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 Preguntes per concloure l’entrevista: 

 

48. Quina seria la Barcelona ideal com a resident? 

49. La problemàtica de Barcelona l‟ha fet replantejar alguna vegada anar a viure a 

una altra ciutat?  

50. Si hagués d‟escollir un dels avantatges que aporta el turisme, amb quin es 

quedaria?   

51. Quina conclusió podria aportar sobre el cas que s‟està estudiant? 

 

Qüestionari per entrevistar a negocis de la ciutat: 

 Preguntes introductòries: 
 

1. Quants anys fa que s‟ha obert aquest negoci? 

2. Viu en aquest barri? 

3. Quin va ser el barri anterior on va viure?  

4. Ha treballat/tingut algun negoci en algun altre barri de Barcelona? 

5. En quin moment vostè va començar a percebre un canvi notable en el flux de 

turistes?  

6. Les primeres reaccions com a treballador/propietari davant d‟aquest creixement 

turístic varen ser positives? 

7. I com a resident? 

8. Ha participat alguna vegada a manifestacions sobre la problemàtica turística? 

 

 Preguntes relacionades amb els efectes del turisme: 

 

9. Que creu que aporta aquest increment de turistes a la ciutat? 

10. On es veuen reflectits els beneficis que aporta aquest turisme a la ciutat? 

11. Concretament quina és la problemàtica que presenta el barri en relació al turisme? 

12. Els avantatges que aporta sobrepassen els inconvenients? Quina és la relació entre 

avantatges i inconvenients?  

13. Què en pensa dels llocs de treball que proporciona el turisme per als residents de 

la ciutat? 

14. S‟ha vist un augment d‟oportunitats laborals per als residents? Els llocs de treball 

que s‟ofereixen creu que estan ben pagats?  

15. Com ha repercutit el fet que augmenti el nombre de turistes en els salaris dels 

treballadors? 

16. Realment la presència de turistes dificulta o ha donat un gir a la vostra manera de  

consumir la ciutat? 

17. Ha deixat d‟anar alguns espais que abans freqüentava degut al creixement del 

volum de turistes? 

18. Com a resident, quin és el tipus de turista que realment fa impossible la 

convivència? 

19. Quin és el perfil de turista que no suposa molèsties per al resident? 
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20. Quin turista és més competent amb la qualitat de vida dels residents? El nacional 

o l‟internacional? 

21. Quin creu que és el punt de la ciutat on realment es troba més massificat durant 

tot l‟any i més hores del dia? 

22. A partir de quina hora del dia s‟observen unes aglomeracions de turistes més 

concentrades? 

23. En quin moment de l‟any el conflicte es troba més present?  

24. Aquest volum de turistes com afecta l‟aparença del seu negoci/ciutat? 

 

 Preguntes relacionades amb l’evolució turística: 

 

25. Com ha anat evolucionant el perfil de turista al llarg dels anys? Quin turista va 

ser el que va començar a venir i quin tipus de turista abunda actualment al vostre 

negoci? 

26. Feu ús del creixement de l‟oferta que s‟ha experimentat a la ciutat al llarg dels 

darrers anys?  

27. Quina de totes les millores i transformacions que s‟han apreciat en els últims anys 

amb l‟arribada de turistes, quina creieu que ha sigut la més profitosa en relació a 

la vostra vida rutinària?  

28. Creu que el turista actual és molt diferent que el de fa uns anys amb relació al 

nivell de poder adquisitiu d‟aquests?  

29. Quina és la transformació que ha patit la ciutat més avantatjosa per a vosaltres, a 

nivell d‟infraestructures? 

30. Prefereix la seva qualitat de vida d‟anys enrere amb menys impacte econòmic per 

a la ciutat, o la situació de conflicte actual acaba essent més beneficiosa? 

31. Creu que amb contrast amb el passat la ciutat ha perdut part de la seva identitat? 

32. A mesura que ha anat augmentant el turisme, s‟han modificat els preus dels 

productes del vostre negoci? 

33. Des de la seva perspectiva que opina respecte al gran canvi de la substitució de 

negocis locals per a negocis turístics que s‟ha apreciat al llarg dels últims anys? 

34. Com a resident quin aspecte creu que ha canviat de la ciutat només observant-la a 

simple vista? 

35. Com descriuria el deteriorament que es percep al medi ambient actualment, a 

diferència d‟uns anys enrere?  

36. Ha disminuït notablement la higiene dels espais públics i paisatgístics? I la 

higiene del vostre negoci i dels voltants?  

37. Durant els últims anys es veu cada vegada un creixement constant o el creixement 

s‟ha estancat i segueix essent el de sempre durant aquesta última dècada?  

38. Abans es podia passejar tranquil·lament per a les zones que avui en dia resulta 

difícil la circulació? El nivell de trànsit  (tant a través de transport com a peu) ha 

canviat de manera notable?  

39. Els problemes d‟aparcament ja hi eren presents en un passat? 

40. Quines experiències ha viscut respecte a aquest problema? 

41. Realment podria funcionar la ciutat sense aquest turisme?  
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42. Creu que la imatge de Barcelona ha canviat? Cap a millor o cap  a pitjor? 

 

 Preguntes relacionades amb el negoci: 

 

43. Quin tipus de turista és el que freqüenta aquest negoci actualment? De quina 

nacionalitat prové el turista que acostuma a freqüentar aquest negoci? I durant 

quines èpoques de l‟any? 

44. Concretament quin tipus de treballadors esteu buscant pel vostre negoci? 

45. Com ha evolucionat el perfil de turista que es pot veure en aquest indret? 

46. Durant quina època o estació de l‟any la clientela està assegurada? 

47. Durant quina època de l‟any el flux de turistes és més baix? 

48. Ha tingut queixes de veïns propers, d‟acord amb l‟escàndol que hagin pogut 

causar els clients del seu local? 

49. Les hores en les quals es troba més congestionat l‟espai quines són? 

50. Creu que algun dels espais propers i nodes importants influeix directament al seu 

negoci? 

51. Quin és l‟inconvenient més gran que s‟emporta del turisme? 

52. Ha canviat algun aspecte del seu negoci  o ha dut a terme alguna modificació en 

la gestió del seu negoci, condicionat per l‟increment de turisme que hi ha hagut? 

53. Així doncs,  com us heu adaptat a la demanda actual del turista? 

54. Com ha influenciat el creixement d‟infraestructures que s‟ha anat produint al llarg 

dels anys, al vostre negoci en termes de competència? 

 

 Preguntes referents a previsió de futur i resolució davant la problemàtica: 

 

55. Com s‟està tractant d‟evitar aquesta massificació? 

56. Creu que la l‟aplicació de taxes turístiques són necessàries? S‟han percebut els 

resultats d‟aquestes d‟acord amb una disminució dels fluxos? 

57. Com canviarà aquesta situació en un futur? O bé empitjorarà? 

58. Creu que la resta de residents de negocis situats altres zones o barris perceben el 

conflicte de la mateixa manera? 

59. Quines propostes oferiríeu o creieu que podrien ser les més adients per tal de 

resoldre o disminuir el conflicte? 

60. Quin tipus de restriccions creieu que s‟haurien d‟aplicar? 

61. Què en penseu de la nova alcaldessa de la ciutat, Ada Colau? 

 

 Preguntes per concloure l’entrevista: 
 

62. Quina seria la Barcelona ideal com a resident? I com a empresari? 

63. La problemàtica de Barcelona l‟ha fet replantejar alguna vegada anar a viure a 

una altra ciutat? O el fet de traslladar el seu negoci a un altre barri?  

64. Si hagués d‟escollir un dels avantatges que aporta el turisme, amb quin es 

quedaria? 

65. Quina conclusió podria aportar sobre el cas que s‟està estudiant? 
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66. Es veu diferent la perspectiva de la problemàtica turística des del punt de vista de 

resident/treballador?  
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9.4. Fotografies referents a la tècnica d’observació  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3: Poca presència de turistes 

presten atenció a les parades de manters, a la 

zona del Portal de l‟Àngel.  

Dijous 28 de gener a les 14:13h 

Fotografia 2: Turistes fotografiant els aliments 

al mercat de la Boqueria. 

Dilluns 7 de desembre a les 14:05h 

Fotografia 1: Turistes comprant 

sucs de fruites al mercat de la 

Boqueria. 

Dilluns 7 de desembre a les 14:00h 
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Fotografies 4 i 5: Node emblemàtic 

(Sagrada Família) on hi predomina 

una massificació accentuada. 

Dilluns 7 de desembre a les 11:15h 

 

Fotografia 6: Bars i restaurants del 

mercat de la Boqueria a la seva 

màxima ocupació. 

Dimarts 22 de desembre a les 14:25h 
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Fotografia 7: Absència d‟aglomeració 

durant l‟època hivernal a la Plaça 

Poeta Boscà, la Barceloneta.  

Dimarts 22 de desembre a les 10:00h. 

 

Fotografies 8 i 9: Massificació a les Rambles 

Dimarts 22 de desembre a les 14:05 h  

Fotografia 8 i 9: Massificació a les Rambles.  

Dimarts 22 de desembre a les 14:05h. 

Fotografia 10: Grup d‟asiàtics 

fotografiant atentament la 

Sagrada Família. 

Dijous 28 de gener a les 10:39h. 


