Fundació

El TURISME SOCIAL com a eina de
construcció d’un món obert i solidari
El congrés dels BITS es va celebrar a Bèlgica
Blankenberge, a Bèlgica, va ser la ciutat escenari de
la celebració del congrés d'enguany dels BITS, una
organització que pretén millorar la qualitat de vida
de les persones amb problemàtiques socials des de
la perspectiva del turisme. El debat es va centrar en
l'ús del turisme social per a la construcció d'una
societat solidària.

El BITS és una entitat preocupada per la millora de qualitat de vida
dels col·lectius de persones amb problemàtiques socials i de la
societat en general des de la perspectiva del turisme. Per al BITS el
turisme pot esdevenir un instrument de millora de les condicions
socials i econòmiques de la població. El seu objectiu és treballar per
un turisme accessible, sense exclusió i sense discriminació així com
potenciar aquells models turístics que contribueixin a millorar el
nivell de desenvolupament tant econòmic com social i humà de les
comunitats locals. Les accions del BITS estan basades en els principis de la Declaració de Montreal “Towards a Human and Social
Vision of Tourism” adoptada l’any 1996. Són membres del BITS
organitzacions de diferents països (associacions, cooperatives, fundacions, federacions, ONG...).
El congrés d’enguany, que va tenir lloc el mes d'abril, es va centrar
en el turisme social com una eina de construcció d’un món obert i
solidari, una realitat que no és l'actual, ja que en el món actual la
globalització i l’abast i extensió de les polítiques neolliberals estan
empitjorant les condicions socials de molts col·lectius i països en
conjunt. El debat i les experiències mostrades es podrien classificar
en dos grans grups:
- Totes aquelles polítiques, entitats i projectes destinats a facilitar
l’accés a vacances als col·lectius que tenen dificultats per tenir-ne
que són, bàsicament, persones amb baixos ingressos, joves, gent
gran i persones amb discapacitats.
- La dimensió del turisme social com element de desenvolupament
local, sota el paraigua del concepte del desenvolupament sostenible i humà.
Les discussions que es van produir durant el congrés van girar al
voltant de qüestions com, per exemple, si en una economia globalitzada hi ha lloc per destinar ajudes a la realització de vacances i
polítiques socials del turisme; com es poden tornar a impulsar les
polítiques socials, i concretament en matèria de turisme, després
del fort impuls de les polítiques neolliberals o quin tipus de polítiques socials del turisme es realitzen als països membres del BITS. A

més, dins el marc del congrés, es van crear les comissions temàtiques de turisme solidari, joves i màrqueting de productes i serveis
de turisme social. També va tenir lloc el naixement del BITS Àfrica.
Així, el congrés es va convertir en un fòrum de divulgació de diferents projectes i entitats que treballen per un turisme més just,
equitatiu, responsable i sostenible, és a dir, per un turisme social. Les
presentacions que es van realitzar durant el congrés es podran trobar properament al web (www.bits-int.org). ■
Eva Espuña
Directora de Formació del Grup CETT

COMITÈ CIENTÍFIC DEL BITS
Entre d'altres objectius, el congrés del BITS també tenia la
finalitat d'impulsar el comitè científic del BITS, on vaig ser
convidada a ser-ne un dels membres. Aquest comitè està format per 12 persones de diferents països i amb diferents perfils i experiències. L’objectiu del comitè és realitzar treballs de
recerca per recolzar les accions. Es tracta de fer, doncs, un treball de reflexió i anàlisi des de la teoria sobre el concepte, l’abast i les conseqüències del que s’entén per turisme social i
polítiques socials en matèria de turisme. Els treballs que s’han
fet fins ara al BITS són bàsicament descriptius i d’anàlisi conceptual. Durant la reunió es va posar de manifest la necessitat de profunditzar en alguns temes conceptuals (definir bé
què s’entén per turisme solidari, per exemple), però sobretot
poder avançar en aspectes que encara no s’han treballat
massa, com l’avaluació per mesurar l’eficàcia o ineficàcia de
les mesures o de les polítiques socials en matèria de turisme.
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