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Presentació de la jornada

Josep Oliveras Samitier
President de la Societat Catalana de Geografia

Il·lustre Senyor Alcalde i vicepresident de la Diputació de Barcelona, presi-
denta del Consell Comarcal del Garraf, càrrecs electes i tècnics municipals de 
diferents municipis de la província de Barcelona, ponents i col·legues univer-
sitaris, bon dia a tothom.

Enguany la jornada anual que organitzem conjuntament la Diputació de 
Barcelona i la Societat Catalana de Geografia, filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans, està dedicada al turisme urbà i el desenvolupament local, uns termes 
que estan perfectament entrellaçats, ja que el turisme implica desplaçar-se a 
un altre lloc que no és l’habitual per fer-hi una estada temporal, dedicar-se a 
activitats que no són les normals del lloc oficial de residència, i fer despesa per 
moltes de les activitats realitzades al destí turístic. Una despesa en restaurants, 
hotels, botigues, mercats, atraccions, festivals que comporta una transferència 
de renda, des del lloc on es treballa i es cobra un salari, al lloc on es va a fer 
turisme. Una despesa que permet el manteniment i el desenvolupament de bona 
part de les activitats econòmiques locals, sigui de forma directa, indirecta o bé 
induïda, ja que els salaris rebuts per les persones que treballen en el turisme 
es tradueixen en un nou cercle de despeses que multiplica els imports pagats 
inicialment.

Una part molt important del turisme mundial es fa a les ciutats, no només les 
grans ciutats com poden ser París, Nova York, Beijing, Londres i també Barcelona 
entre moltes altres, sinó que també gaudeixen del fenomen turístic nombroses 
ciutats mitjanes i fins i tot petites. Només cal que cadascuna d’aquestes ciutats 
pugui oferir un paisatge natural, o construït, o els dos alhora, al mateix temps 
que disposi d’una oferta en productes i equipaments que puguin interessar a 
una demanda, propera o llunyana, atreta pels atractius de l’oferta.

No cal dir que Sitges, l’antiga Subur romana, i la Blanca Subur dels escrip-
tors, és la ciutat ideal per celebrar aquesta jornada, ja que el turisme ha permès 
convertir una antiga vila marinera i elaboradora de malvasia en una ciutat d’uns 
trenta mil habitants, que troba en els visitants i turistes una de les seves prin-
cipals fonts d’ingressos. La situació, el mar, les platges, el massís del Garraf hi 
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juguen el seu paper, arrodonit pel conjunt de la vila vella, amb la seva església, 
museus i el palau Maricel, amb aquest Saló d’Or, decorat amb belles imatges 
artístiques, on anirem escoltant les diferents ponències.

La jornada tractarà de com es pot desenvolupar el turisme en ciutats mitjanes 
i petites per mitjà de la creació de productes turístics basats en els recursos del 
territori, impulsant la creació d’infraestructures i equipaments d’ús turístic, 
i finalment, fixant l’atenció en la gestió del turisme, fet que contribuirà a 
disminuir el possibles impactes negatius que el turisme pugui provocar i a 
incrementar els positius.

L’objectiu de la jornada no és altre que reflexionar i debatre sobre qüestions 
que afecten al desenvolupament del turisme i de la població, des dels reptes i 
oportunitats del planejament turístic, la producció d’esdeveniments urbans per 
atraure visitants, el paper dels museus participatius, el turisme responsable, i el 
nou turisme a produir-se en molts indrets que justament dissimularan la seva 
funció de destí de masses, per cercar el visitant especialitzat. Al final hi haurà 
també una taula rodona per veure com el turisme urbà i el desenvolupament 
tenen diferents enfocaments a escala local, provincial i nacional.

Des de la Societat Catalana de Geografia desitgem que els assistents a la 
jornada, la gaudim, puguem compartir experiències, i es puguin implementar 
noves idees per renovar i millorar els productes turístics que s’ofereixen i con-
tribuir al desenvolupament de la comunitat local. 

Acabo donant les gràcies a la Diputació de Barcelona i al seu equip de pro-
fessionals, a l’Ajuntament de Sitges, al Consorci del Patrimoni de Sitges, al 
Consell Comarcal del Garraf, als ponents i demés participants, per haver fet 
possible aquesta jornada. Fins la propera!


