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l paper que en el futiir ha de
reñir l'cspai rural en el nou
context comunitari determina
que le,s activitats agráries tradicionals i, fins ara, prácticament exclusives, s'hauran d'anar complemenrant amh altres funcions de protecció del paisatge tradicional i del nicdi
amhient i en la promoció d'activitats
productives diferents a les agrades.
En coherencia amh aquest principi,
cls Fons estructuráis desplegats per la CE
conceben el desenvolupament rural com
una responsahilitat multisectorial, i promouen les actuacions de diversificació
de les economies agráríes, la protecció i
conservació del medi ambient i Tentom
rural i el foment de les inversions turístiques i artesanals.
Entre els objectius que persegueixen
algunes d'aquestes mesures, la CE destaca el següent «Es necessari mantenir un
nombre suficient d'agricultors a les terres, és Túnica manera de preservar el
medi ambient, un paisatge miMenari i
un model d'agricultura que és Texpressió
d'un model de societat» (Comissió de les
Comunitats Europees 1991).
El turismo i les activitats de Ueure
donen -i poden donar mok mes en el
futur- un sentit economic directe ais es-
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forros de creació, protecció i gestió del
paisatge rural, ja que el converteixen en
un recurs básic per a l'atracció de visitants, els quals injectaran rendes addicionals ais espais rurals a través de les
despeses en béns i servéis (J. Cals, 1993).
Les activitats turístiques en espai
rural contemplen en un sentit ampli,
tota l'oferta d'activitats (d'allütjament,
restaurado, recreació, etc.) posades al
servei d'una demanda que té com a prin^
cipal motivació el poder gaudir deis va-lors mes específics del món rural, és a dir,
el contacte amb la cultura rural, el coneixement del seu patrimoni, la contem'
plació del paisatge i la natura, etc. Podríem definir dones el concepte de turisme
rural, com a qualsevol tipus d'aprofitament turístic en espai rural sempre que
compleixi les següents limitacions:
- que es tracti de turisme dispers
- que sigui respectuós amb el patrimoni natural i cultural
- que impliqui la participació activa
de la pohlació local
- que mantingui les activitats tradicional del medi, fugint del gegantisme, í
del monocultiu turístic.
De manera complementaria a íes
modalitats turístiques convencionals
{botéis familiars, campings, albergs, restaurants) s'han desenvolupat en el món
rural altres ofertes que s'integren directament a les explotacions agrícoles i que
son considerades una activitat complementaria per a l'agricultor. Aquest tipus
de desenvolupament turístic es coneix
com a agroturisme (residéncies-casa de
pagés, campings-masía, etc.).
No obstant aixo, en l'actualitat el
nombre d'activitats turístiques en el
medi rural és molt important i desborda
els límits csmentats. Aixf, a mes de
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1'oferta turística convencional de l'agroturisme, s'han generat molts altres tipus
d'ofertes vinculades a un interés temátic
deis quals a tito! d'exemple, podem esmentar eis següents:
- turisme d'aventura {«rafting»,
canoe-kayak, etc.)
- turisme eqüestre
- cicioturisme
- senderisme o turisme de muntanya
- tiirisme de neu
- turisme ecologic
- turisme cinegétic, etc.
En realitat, podem entendre, dones,
el turisme rural com un conjunt d'activitats turístiques alrernatives al turisme
mes convencional i al turisme de masses,
que es desenvolupa en l'espai rural.
En molts casos el desenvolupament
del turisme en espai rural no necessita
uns recursos d'un valor extraordinari,
sino que el que és important es que incorpori un «valor afegit» que el doni a
conéixer com a una oferta singular, la
qual cosa significa que en termes generáis, la major part del nostre espai rural
és susceptible de desenvolupar una activitat d'aquest tipus.

coblabora a la seva rehabilitació. En
aquest sentit, s'instrumenten, per part
de les administracions, programes
d'ajuts economics i financers per al seu
desenvolupament.
Evolució del turisme rural
L'evolució del turisme en espai rural
ba estat en el nostre país molt poc significatiu si bo comparem amb la major
part deis paísos europeus, en els quals
prop del 40% del mercar de vacances (a
rinterior del país i estranger) es desenvülupa en espai rural (camp + muntanya) (Los europeos y las vacaciones European Ómnibus Survey, ]uly 1986).
Un deis aspectes mes significatius de
Tevolució de la demanda de turisme en
espai rural ha estar el canvi sofert en el
perfil deis tipus de clientela. S'ha pasat
d'un turisme urbá, d'origen rural, que es

Una de Íes virtualitats tnés importants del turisme en espai rural, especialment de l'agroturisme, és que Toferta d'allotjament generada no solament
apronta l'hahitatge rural existcnt que té
un baix impacte ambiental, sino que
Revista de Girona / tiúin. 165 juliol - ai^ost 1994

despla^ava a les seves poblaci(.)ns d'origen
per passar-bi les vacances, a un nou tipus
de clientela de major poder adquisitiu,
que escull aquests destins per p(x.ler descobrir nous horitzons i donar un major
contingut al seu viatge de vacances. En
aquest cas, el grau d'exigéncia és molt superior tant a nivell de servéis com de les
activitats a realitzar durant la se\'a estada.
Les comunitats autonomes de Navarra i País Base han realitzat sondeigs
d'opinió ais clients de les seves xarxes
d'allotjament d'agroturisme o de turisme
rural que ens poden servir per determinar el perfil d'aquest segment de demanda. En ambdós casos, els resultats obtinguts son molt similars. Es tracta en un
gran percentatge, de parelles joves, amb
estudis superiors, procedents de les ciutats mes industriáis del país (Barcelona,
Madrid, etc.). L'estada mitjana és de 3 a
5 dies i el grau de satisfacció aconseguit
durant la seva estada és molt elevat, per
la qual cosa pensen repetir aquests tipus
d'experiéncies. El motiu principal d'elecciü d'aquest tipus d'ofertes turístiques és
perqué la zona els atrau, busquen Uocs
tranquils, volen contactar fmb el medi
rural i també peí preu. La major part deis
entrevistáis s'havien allotjat ler primer
cop en un establiment d'aquest tipus.
Experiéncies coniparades
L'ofcrta turística en espai rural en els
paisos europeus és molt amplia i diversa.
Franca és el país que ha tingut un desenvolupament mes important del turisme
rural, tant a nivell d'organització i estructuració de l'oferta com per la capacitat de creació i comercialirzació de
«marques comerciáis» i de «productes
turístics» que integren en un sol «paquet» l'allotjamcnt i la realització d'áctivitats complementáries especifiques
(senderisme, rutes a cavall, etc.).
A Italia, el desenvolupament de
l'agroturisme ha estat molt important, a
causa de l'impuis que li han donat les organitzacions agráries, que han promogut
associacions per al seu desenvolupament,
Un altre exemple son Alemanya i
Austria, en qué í'agroturisme ha aconseguit un nivell de desenvolupament i de
control de !a qualitat deis productes ofertats molt important, mitjan^ant la promoció de «marques comerciáis» gestionades per les própies ass(x;iacions de promotors d'aquesta modalitat d'allotjament.
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Finalment cal destacar entre d'altres,
rexpcriéncia realitzada a Grecia de promoció de cooperatives agroturístiques femenines, com a una iniciativa de foment
del treball de la dona en el món rural.
Malgrat el retard del nostre país en el
desenvolupament del turisme rural, motivat principalment per l'atenció prioritaria
que fins ara s'ha dtmat al turisme de sol i
platja, aquesta activitat es va dcsenvolupant ambfor^aen aquests últims anys i es
constata una evolucio molt positiva de la
demanda. Tot i que des deis anys 60 hi
han hagut programes d'ajuts per al turisme rural des de l'Administtació Central,
ha estat en aquests últims anys que el desenvolupament ha cümcn(;:at a prendre
eos, sohretot en la modalitat d'agroturisme, turisme ecologic i turisme d'aventura.
L'Administtació autonómica ha tingut en aquest cas un paper destacable, en
promoure programes d'ajuts cconomics i
financers per al seu desenvolupament i
programes d'ordenació de l'oferta.
Pero el desenvolupament del turisme
rural no ha estat homogeni en el conjunt
de l'estat, sino que hi ha hagut diferents
models de desenvolupament, que es
poden catal(.)gar de la següenr manera:

- Nuclis de turisme rural, basats en
una experiencia de rehabilitació del patrimoni arquitectonic per a la seva utilització turística i gestionat pels habitante de la zona. L'exemple mes important és a Astúries (Taramundi) i les
viles turístiques que ha promogut a Andalusia l'Agéncia del Medi Amhient
(Bubión, Cazorla, etc.).
- Agroturisme, desenvolupat principalment a Catalunya, País Base i Balears, com a forma de complementar íes
rendes agraries principalment en zones
de muntanya.
- Xarxa d'allotjament en cases ruraís, basades en la creació d'infraestructures d'allotjament en les cases deis
autóctons, Aquest model s'ha desenvolupat principalment a Navarra, Cantabria, Galicia i Arag(3.
- En altres comunitats autonomes
s'han desenvolupat iniciatives d'ambit
mes localitzat. Aquest és el cas de la
Sierra Norte de Madrid, la fundació
Sol-Hachuel a la provincia de Burgos, o
bé la Cooperativa de Turisme Rural de
Montejo de la Vega, a Valladolid.
Els programes mes existosos son els
que des del seu inici s'han considerat
com a projectes globals de desenvolupament en els quals es contempla des de la
definició del producte, l'assessorament
en la seva aplicació i la promoció, la formació deis agents implicats i la creació
d'esttuctures de cometeialització ben esttucrurades- Aquest és el cas del País
Base i de Navarra.
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