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Resum del projecte 

L’objectiu d’aquest treball consisteix en analitzar la distribució i la tipologia del comerç 

local de la ciutat de Maó i observar com influeix l’activitat turística en la configuració del 

paisatge comercial dels seus barris amb un fort component estacional. Tradicionalment 

el model turístic de Menorca s’ha desenvolupat a partir d’un turisme de sol i platja, la 

qual cosa provoca una situació que unit a uns condicionants polítics, socials i territorials 

està provocant una conversió de l’economia menorquina cap al turisme. El centre històric 

està començant a experimentar processos de gentrificació comercial i juntament amb el 

Port de Maó, concentra la principal oferta de serveis turístics, mentre que la resta de barris 

manté una oferta comercial de caràcter quotidià i presenta un grau d’atracció comercial 

més baix. Per altra banda, els usos del polígon industrial de Maó estan evolucionant amb 

l’arribada de grans superfícies i establiments comercials més propis d’un entorn urbà i 

s’estan generant nous patrons de mobilitat urbana. 

 

Paraules clau: comerç local, estacionalitat turística, Maó, Menorca, turisme urbà. 

Abstract 

The objective of this study is to analyze the distribution and typology of local commerce 

in the city of Maó and to observe how tourism activity influences the configuration of the 

commercial landscape of its neighborhoods with a strong seasonal component. The tourist 

model of Menorca has been developed based on sun and beach tourism, it presents a 

situation, which together with some political, social and territorial constraints is causing 

a conversion of the Menorcan economy towards tourism, thus increasing its dependence 

on the sector. The historic center is beginning to experience processes of commercial 

gentrification and together with the Port of Maó, it concentrates the main offer of tourist 

services, while the rest of neighborhoods maintains a daily commercial offer and presents 

a lower degree of commercial attraction. The uses of the industrial zone of Maó are 

evolving with the arrival of large stores and commercial establishments more typical of 

an urban environment and new patters of urban mobility are being generated. 

 

Key words: Maó, Menorca, local commerce, tourist seasonality, urban tourism. 
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Com ja vaig escriure en una altra ocasió, “sempre pensaré i escamparé que un bon 

geògraf és aquella persona oberta a escoltar als altres i a aprendre del que l’envolta, ja 

que en les noves experiències, inquietuds i sensacions està el coneixement sent això el 

que possibilita tenir un camp de visió més ampli i transversal”. 

 

Aquest any acadèmic que es tanca ha estat molt especial, ja que m’ha permès seguir 

creixent com a persona i com a professional nodrint-me de tots els professionals que he 

tingut la possibilitat de conèixer tant a les aules com en el període de pràctiques realitzat 

al departament de màrqueting estratègic de l’Agència Catalana de Turisme (ACT). En 

aquest sentit, donar les gràcies a tots els professors i en especial a Alessandra Cappai i 

Daniel Imbert-Bouchard pel seu assessorament i la seva paciència amb l’elaboració del 

present treball. També donar les gràcies al senyor Xavier Patau i a la resta d’integrants 

del departament de l’ACT per donar-me la oportunitat d’aprendre al seu costat durant 

aquests mesos d’aprenentatge. 

 

La decisió de cursar un màster just acabar la carrera, anava acompanyada de les 

inquietuds que envolten als joves d’avui en dia que volen anar dibuixant un camí 

professional que acabarà definint les seves vides. Dels dubtes inicials a les sensacions 

actuals ha passat un any que recordaré amb un somriure gràcies, sobretot, a les amistats 

que han sorgit durant la realització del curs. Considero que no hauria estat ni la meitat de 

gratificant si persones com el David (el Patrón), l’Enrique, el Mario (Treque) i la Raquel 

no haguessin aparegut per les instal·lacions del CETT aquell mes d’octubre del 2017. 

També destacar el paper que ha jugat el grup de WhatsApp “    Hasshtaloogooss      ” i 

els seus integrants. Persones que han fet que cada nova setmana anés passant molt 

ràpidament gràcies a les nostres nits dels dijous amb les que no només hem pogut 

descobrir la gastronomia i l’oci de la ciutat, si no que ha estat un gran viatge aprenent els 

uns dels altres. 

 

Per últim, donar les gràcies a família i amics que fora de l’àmbit acadèmic i professional 

fan possible que continuï aquest viatge dia a dia.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 

El turisme és un fenomen molt important en el context territorial espanyol, però 

ho és sobretot a les Illes Balears, motiu pel qual ha esdevingut un camp d’investigació 

molt obert a causa de les seves implicacions tant importants en l’economia de la 

globalització. 

1.1. Elecció del tema 
 

L’auge del turisme urbà en aquest context global és una realitat i a més, suposa 

una oportunitat per aquells territoris que no presenten un gran numero de recursos 

turístics, ja que a partir del desenvolupament i l’adequació dels espais urbans es poden 

generar noves sinèrgies que motivin una millora del posicionament de la ciutat en el món 

del turisme o fins i tot, el naixement d’una nova destinació turística. 

Sent originari de Menorca, el turisme és una activitat que he experimentat des de 

ben petit, però no ha estat fins ara que, a partir dels coneixements adquirits a partir del 

grau en Geografia m’han permès obtenir les eines per arribar a entendre el món des d’una 

perspectiva molt més àmplia. Arran d’això sorgeix el meu interès cap aquesta disciplina 

i em porta a estudiar el Màster en Innovació en la Gestió del Turisme en l’especialitat de 

la gestió de les destinacions urbanes. 

L’estacionalitat turística de les destinacions del Mediterrani és un fet que 

comporta una sèrie de conseqüències econòmiques, socials i ambientals de primer ordre, 

més encara en entorns que presenten uns límits tan marcats com els territoris insulars. La 

comprensió de la distribució de dades espacials per a fenòmens que es donen en un espai 

i un temps determinat, constitueixen actualment un gran repte per a la resolució de 

problemes centrals en moltes àrees de coneixement com la salut, medi ambient, prevenció 

i atenció dels desastres naturals, la seguretat, el màrqueting, el turisme o la planificació 

urbana i comercial entre d’altres. 

Tradicionalment la imatge percebuda de Menorca com a destinació turística ha 

girat al voltant de l’estat de conservació del territori i de la bellesa dels seus principals 

recursos turístics com són els espais litorals. Ara, i tenint en compte el context turístic 

mundial apareix la necessitat de modificar aquesta imatge percebuda a partir d’un canvi, 

no només de les estratègies de promoció, sinó que també s’ha de fer a partir de la millora 

d’un dels entorns més explotats turísticament com són els nuclis urbans. 
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Amb aquest treball es pretén ampliar la mirada del Geògraf a partir de l’estudi de 

la distribució i la tipologia comercial a les ciutats, aspectes a partir dels quals potenciar 

una millora en la gestió i la planificació de l’activitat turística de la ciutat en una destinació 

com Menorca. 

 

1.2. Transcendència del tema 
 

En un món globalitzat i tan dinàmic com el d’avui en dia, el capitalisme ha 

potenciat el moviment de persones, béns i serveis apareixent el turisme com a 

conseqüència directa. En aquest sentit la imatge turística d’un territori pren un paper molt 

important a dins del màrqueting territorial de les destinacions turístiques, ja que els 

avenços en els mitjans de transport i les tecnologies de la informació han permès 

l’aparició d’una competitivitat a escala global que ha generat una caiguda de preus i la 

conseqüent generalització del fenomen. En aquest context, la imatge percebuda acaba 

sent una peça clau en un territori que s’ha anat especialitzant cada vegada més en el sector 

turístic com és Menorca. 

El turisme és estudiat des de moltes disciplines de les ciències socials, ja que es 

tracta d’un fenomen multidisciplinari i tranversal que té implicacions en la configuració 

del territori. En aquest sentit, els estudis de les relacions entre el turisme i la geografia 

suposen analitzar les transformacions socials i econòmiques del territori, en el que les 

ciutats són un dels principals entorns en els quals el turisme està tenint una gran 

repercussió a nivell mundial.  

Segons Hiernaux (2006) són pocs els Geògrafs que aconsegueixen imposar-se a 

l’hora de vincular dues disciplines tant transversals. Fins fa poc es considerava que el 

turisme era un fenomen exogen a les societats locals, a partir de les quals es reprodueix i 

esdevé un gran generador d’impactes econòmics, socials i ambientals. La majoria 

d’investigacions sobre l’estacionalitat turística són abordats des d’aspectes com la seva 

mesura i anàlisi, de la seva descripció i efectes sobre l’economia de la destinació turística. 

Generalment es determina el grau i les característiques estacionaries a partir de variables 

de la demanda, sent menys habitual la utilització de variables de la oferta.  

El turisme ha suposat tradicionalment una oportunitat per a generar el tant anhelat 

desenvolupament econòmic del territori i les societats locals. Ara, el progressiu augment 

de la importància del turisme urbà presenta alguns trets preocupants davant l’equilibri 

d’aquest desenvolupament de la ciutat. Les protestes contra la saturació de visitants, la 
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sobrecarrega dels serveis i els espais públics, l’augment dels preus de l’habitatge i els 

processos de gentrificació són notícia a la premsa i un dels temes principals de discussió 

de les destinacions turístiques. És llavors, quan la planificació de la ciutat ha de prioritzar 

el benestar, la cohesió social i la cultura pròpia enfront de la invasió i la banalització de 

l’espai davant el poder del capital. En aquest sentit, els nuclis urbans hauran de ser pensats 

primer com a espais urbans multifuncionals, on es produeixi una superposició dels usos 

quotidians amb els propis del desenvolupament de l’activitat turística. 

2. OBJECTIUS I HIPÒTESIS DE LA RECERCA 
 

2.1. Objectius 
 

L’objectiu principal del treball és conèixer la tipologia i la distribució del comerç 

local de la ciutat de Maó, així com el comportament que es pugui apreciar en els locals 

buits a partir de la observació directa en el context d’un model turístic estacional. 

 

Objectius específics: 

- Conèixer les relacions entre el comerç i l’espai urbà com a destinació turística. 

- Identificar les zones de la ciutat que presenten alta especialització en serveis 

turístics i que podrien estar experimentat un procés de gentrificació comercial. 

- Definir reptes de futur tant del comerç local com del turisme de la ciutat de Maó. 

 

2.2. Hipòtesis de treball 
 
Les hipòtesis de partida respecte el tema plantejat per a l’elaboració del treball són: 

- Davant l’auge del sector serveis i del desenvolupament del turisme com una de 

les principals indústries del món actual s’està donant un procés de conversió en la 

tipologia comercial cap al sector turístic, la qual cosa transmet l’estacionalitat 

turística al paisatge comercial. 
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3. MARC TEÒRIC 
 

3.1. El turisme com a element de consum 
 

Probablement la curiositat és un comportament i una característica innata de 

l’ésser humà i això ha possibilitat que el turisme hagi esdevingut una necessitat nova 

(Anton i Gonzalez, 2007). Tot i així, cal tenir present que la necessitat de practicar el 

turisme consisteix en un tipus d’exigència socialment fomentada i assumida per la societat 

encara que no tothom la vol o la pot satisfer. 

Aquesta activitat es produeix al mateix temps que l’anomenat “capitalisme de 

producció es transforma en el capitalisme de consum” on els canvis en la organització 

del treball i els nous valors culturals han propiciat noves formes d’organitzar i de 

consumir el temps. En aquest context, el temps lliure passa a convertir-se en temps de 

consum, que dependrà directament de les retribucions obtingudes en el temps de treball 

(Anton, 1998).  

Tot i que etimològicament el negoci esdevé la negació de l’oci, un espai i una 

activitat determinades poden incloure al mateix temps activitats d’oci i negoci, potser, 

perquè davant la terciarització i la desmaterialització de la economia, el temps d’oci 

d’alguns s’ha convertit en el temps de negoci d’uns altres. En aquest sentit el consum es 

manifesta com uns dels fenòmens més significatius de les societats modernes i ha 

esdevingut un dels pilars del segle XXI convertint-se en “un destacat valor de les 

societats del mon occidental i que conté una evident dimensió econòmica, però també 

una indubtable significació sociocultural”, ja que els comportaments de consum creen 

classificacions i clares distincions entre els individus en la pròpia estructura social (Palou, 

2010). 

Cal entendre llavors que el turisme pot ser comprès com un comportament de 

consum més, en part destinat a generar una distinció dels individus en la pròpia estructura 

social. Això provoca que la pràctica turística pugui implicar una sèrie de “referències 

positives i missatges socialment reconeguts, essent fins i tot un marcador d’estatus i de 

vitalitat” (Palou, 2010). En aquest context, les persones poden posar de manifest un estil 

de vida, una demostració de gust o de la possessió d’un determinat capital cultural a partir 

dels productes que consumeixen (Anton, 2009). Per altra banda, sosté que ser turista 

constitueix una característica de l’experiència moderna, ja que fer turisme esdevé un 

marcador d’estatus social i és entès alhora com un bé necessari per a la salut. Tot això ens 
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indica que avui en dia el turisme s’ha convertit en un objecte de consum com un altre, i a 

més, un “referent de qualitat de vida, tant de territoris com d’individus” (Palou, 2010). 

En el món contemporani a més, i d’acord amb el que diu MacCannell (2003), el 

turisme no existiria si no hi hagués societats alineades i desalineades, la qual cosa justifica 

el desig de desplaçar-se i trobar-se amb altres realitats, acollint-se al plaer vital que 

proporciona el fet de trobar-se acollit en societats diferents, ja sigui pel seu territori o per 

la seva cultura. Per tant, es pren consciència del sorgiment de nous valors a partir d’una 

creixent uniformització de patrons culturals, que responen a la imposició de maneres de 

viure i de pensar per part del sistema capitalista (Chomsky i Ramonet, 2002). 

Això pretén difondre una sèrie de necessitats de consum continuades que són 

esteses per la publicitat aprofitant-se dels mitjans de comunicació i els sistemes 

d’informació tant desenvolupats d’avui en dia com ara les xarxes socials. Si s’observa el 

fenomen del turisme des d’un context globalitzat podem parlar d’una nova etapa del 

model turístic. Una etapa coneguda amb el nom del “post-fordisme” on “predomina la 

flexibilització de la oferta i la demanda juntament amb la coexistència de pluralitats, de 

diversos punts de vista i de noves formes de vida en les que predomina el gust per 

l’espectacle, les imatges, les experiències o les emocions” (Palou, 2010). 

En un context d’innovació tecnològica, el desenvolupament de la pràctica del 

turisme s’ha vist afavorit a causa de les millores socioeconòmiques de les societats 

occidentals i els canvis que s’han produït en les fases del viatge (Palou, 2010). Tot i així, 

segons Anton i Gonzalez (2007) el turisme no és un fenomen absolutament global, ja que 

no tothom vol o pot viatjar i apunta Palou (2010), que “és important no confondre la 

popularització del fet turístic amb una absoluta democratització i globalització del 

fenomen”.  

En la societat occidental d’avui dia, el turisme no només és una de les principals 

indústries del món, sinó que també constitueix un mecanisme a partir del qual es 

produeixen transformacions territorials, econòmiques i culturals (Mancinelli, 2009). Es 

podria dir que el turisme ha esdevingut un referent obligat a través del qual es poden 

comprendre els processos globals. En aquest sentit, ens trobem davant d’un fenomen 

transversal i multisectorial que en la seva pràctica es desencadenen transformacions tant 

individuals com col·lectives de les poblacions que el practiquen, però també de les que el 

reben. La velocitat amb la que canvia la societat de consum, fa que el turisme es vegi 

obligat a adaptar-se en la mesura en que els interessos van canviant. Els diferents 

successos que es puguin donar en un món global, generen la constant aparició de noves 
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necessitats de la societat i com a conseqüència, la generació de nous atractius i 

destinacions turístiques on abans no hi eren.  

Alguns autors que han estudiat els patrons de la planificació territorial amb 

fonaments neoliberals afirmen que aquesta fragmentació entre classes no es queda en 

aquest primer circuit d’acumulació de capital basat en el consum, si no que també es 

transfereix a un segon circuit, on les grans corporacions hoteleres promouen la 

transformació del territori com a mercaderia, donant a l’espai una funció productiva que 

ja tenien unida a una funció immobiliària. Això suposa una nova plusvàlua mitjançant el 

capital acumulat (Harvey, 1978, dins Blàzquez, M. et al., 2015) i pot provocar processos 

de creixement urbà, canvis d’usos, un fraccionament de la propietat o la revalorització 

dels actius d’una destinació turística. Aquesta inversió pot suposar una nova tendència 

que impulsi a una destinació madura i que per tant, motivi l’arribada de nous visitants en 

busca d’aquesta nova dinàmica generada. 

 

3.2. El concepte d’estacionalitat turística 
 

Tot i que el pes relatiu davant l’aparició de noves destinacions turístiques ha 

disminuït, el conjunt territorial mediterrani ha esdevingut durant la dècada dels anys 1990 

en una de les primeres destinacions turístiques a nivell mundial i això és el resultat d’un 

conjunt de factors físics, humans, culturals, històrics però també econòmics (Alonso, 

2004). Aquest model s’ha desenvolupat sota els efectes que deriven dels factors 

anteriorment mencionats, tot i que com en qualsevol procés, apareixen disfuncions a 

nivell territorial. Un dels principals problemes estructurals de moltes destinacions 

turístiques de la mediterrània es coneix amb el nom d’estacionalitat turística.  

L’estacionalitat és un fenomen que ve donat per causes de diversa naturalesa, ja 

siguin naturals, socials o culturals que la defineixen com una de les característiques 

estructurals de moltes activitats econòmiques, entre elles el turisme. Butler (1994) la 

defineix com “un desequilibri temporal en el fenomen del turisme, que es pot expressar 

en termes de dimensions d'elements com ara el nombre de visitants, la despesa dels 

visitants, el trànsit en vies alternatives i altres formes de transport, l'ocupació i l'admissió 

als llocs d'interès”. 

Els desajustos temporals entre la oferta i la demanda que es donen a partir del 

desenvolupament de l’activitat turística generen alts i baixos en la capacitat d’adaptació 

de moltes destinacions turístiques, la qual cosa ha provocat que el concepte de 
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desestacionalització sigui un dels principals objectius a assolir en la política turística de 

les diferents administracions (Ramón i Abellán, 1995). Això es deu a que un gran nombre 

de destinacions turístiques de la costa mediterrània experimenten dues realitats durant 

l’època de l’any, caracteritzades per una temporada d’alta activitat turística i una altra on 

la intensitat d’aquesta es redueix significativament, afectant al dinamisme econòmic de 

les societats locals. 

Més enllà d’una visió economicista del fenomen, Picornell (1993) destaca el 

caràcter social i ambientalment destructor del turisme, una activitat que es desenvolupa 

per camins diferents en funció de les sinèrgies establertes entre la demanda, la oferta, els 

intermediaris i el propi territori. Tot i així, hi ha destinacions que amb processos de 

desenvolupament turístic similars, poden donar lloc a impactes molt diferents en funció 

de les característiques de cada model turístic en qüestió i de l’estacionalitat que presenti. 

Sense tenir en compte la premissa de que per a viatjar s’ha de tenir temps lliure, 

les característiques del producte, el viatge i l’experiència que s’ofereixi seran els 

principals desencadenants de les decisions de compra a partir de dues forces. Per una 

banda els factors externs, que generen una sèrie d’estímuls en la persona a partir de la 

informació que es canalitza pels mitjans de comunicació. Per altra, els interns o personals, 

entre els quals destaquen la motivació, les característiques sociodemogràfiques i la 

procedència geogràfica i cultural del turista (Beerli i Martin, 2004a; 2004b). 

En tot cas, dos dels elements més estudiats i que cal tenir en compte a l’hora 

d’analitzar els efectes del turisme en la societat són el volum de visitants i el grau 

d’estacionalitat de la seva decisió de compra. Aquesta pot esdevenir estacional per factors 

naturals (com el clima o les característiques del producte turístic), però també per factors 

institucionals (pressions socials, inèrcia o tradició), encara que mantinguin un important 

nivell d’interdependència entre els dos (Butler, 1994).  

En relació als factors naturals destaquen les variacions climàtiques (temperatura, 

pluges i nevades, hores de sol) on generalment (i en un context on el canvi climàtic 

provocarà que la situació atmosfèrica i climàtica del planeta deixi de ser un factor efímer 

i per tant, menys predictible) les variacions en l’estacionalitat climàtica augmenten a 

mesura que t’allunyes de les latituds equatorials, provocant influències importants en 

l’activitat humana. Pel que fa als factors institucionals, l’estacionalitat bé motivada per 

les decisions, actuacions i diverses polítiques humanes, factors que segons Butler (1994) 

varien àmpliament i amb molta menys consistència que els naturals, encara que es poden 

establir dates precises per a l’inici i la finalització de períodes diferenciats. 
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La gran literatura que apareix al darrere del fenomen indica que l’estacionalitat 

acaba sent un problema universal que es manifesta en graus diferents en funció de la 

destinació. La major part de les investigacions es centren en mesurar la demanda i 

examinar les conseqüències associades, tot i que també és important posar-se en la mirada 

de la oferta per tal d’arribar a unes conclusions que permetin interpretar el fenomen des 

d’altres punts de vista. 

Són moltes les causes que deriven de la repercussió d’aquests factors i en aquest 

sentit Ramón i Abellán (1995) defineixen les causes de l’estacionalitat turística en: 

- Vacances laborals. Fan referència a un període de de dies determinats al llarg de 

l’any en els quals els treballadors interrompen les seves activitats laborals per a 

descansar, però mantenint el sou. Aquest dret dels treballadors està contemplat 

per la llei laboral de cada país, la qual també defineix la quantitat de dies de 

vacances, el període durant el qual és vàlid aquest dret laboral i la forma de 

comunicar-ne la seva confirmació. 

- Vacances escolars. De la mateixa manera, els estudiants de tots els nivells 

educatius també contemplen un període de vacances que variarà segons la 

normativa de cada país. 

- Condicions climàtiques. Un factor fonamental en països que tradicionalment han 

centrat la seva oferta en determinats recursos naturals, com és el cas dels productes 

de sol i platja o de les estacions d’esquí. Les condicions lligades a les estacions 

climàtiques de cada regió esdevenen llavors grans condicionants de l’activitat 

turística. 

- La tradició. Tradicionalment el període de vacances va lligat als mesos d’estiu, 

encara que no és de caràcter universal, ja que hi ha regions del món on les 

vacances es donen en altres èpoques de l’any. 

- La concentració geogràfica dels mercats emissors. El desenvolupament del 

turisme de masses ha generat la dependència d’alguns mercats emissors concrets, 

una de les principals causes de l’estacionalitat. 

Altres autors divideixen les causes de l’estacionalitat de manera diferent o tenen 

en compte altres elements. Lundtorp, Rassing i Wanhill (1999) les divideixen en factors 

push (clima, temporada esportiva, esdeveniments, etc.) i pull (institucional, calendari, 

modes, etc.). Altres com Rosselló, Riera i Sansó (2004) parlen de variables econòmiques 

que influeixen en l’estacionalitat: com la renta dels turistes, els preus relatius de la 

destinació i el tipus de canvi. 
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Per altra banda, hi ha una sèrie de factors que poden suposar una altra problemàtica 

i que acaben alimentant aquesta estacionalitat del model turístic. Aquests factors són de 

caràcter endogen i responen a una escassa diversificació de les activitats i del producte, 

precarietat en les estratègies de comunicació i comercialització o una excessiva 

identificació de la destinació amb una determinada característica especialment estacional. 

Pel que fa a les conseqüències del model estacional, aquestes es poden dividir en 

tres grans àmbits: econòmics, socials i ambientals. En quant a les conseqüències 

econòmiques trobem: 

 

- Efectes sobre els preus i la rendibilitat. En aquest sector el nivell de preus es veu 

afectat significativament per oscil·lacions brusques en la demanda. La llei de 

mercat regula la oferta en funció de la demanda. De manera que per una banda es 

produeix un abús en els preus en temporada alta per a tractar de rendibilitzar els 

pocs mesos en els quals estan oberts els establiments i per altra, un clima de fortes 

negociacions amb els intermediaris i els touroperadors que poden arribar a fixar 

preus per sota dels costos per a paquets de temporada baixa. 

- Problemes en la contractació de personal. Inestabilitat i precarietat laboral. 

Davant la creació d’una infraestructura turística centrada en donar servei durant 

els mesos de temporada alta, les necessitats de personal es concentren al voltant 

de contractacions temporals i de poca qualificació. A més, destacar també que 

l’especialització turística pot comportar que la població més preparada hagi 

d’entrar a competir per un lloc de treball d’aquestes característiques. 

- Ineficiència de les infraestructures, el transport i els serveis públics. La 

distribució desigual dels fluxos de visitants, suposa també una disfunció en les 

infraestructures públiques de transport i serveis a la ciutadania que, durant la 

temporada alta no són capaces d’absorbir l’increment puntual de població, mentre 

que romanen infrautilitzades durant la resta de l’any. 

- Efectes sobre la imatge. Massificació i pèrdua de percepció de qualitat. La 

seguretat, la comoditat i la qualitat són alguns dels aspectes més valorats a l’hora 

de decidir la destinació final. De manera que, en un context on ja no tan sols els 

principals atractius turístics estan sobreexplotats, si no que la congestió de l’espai 

públic, les infraestructures i les activitats presenten símptomes de saturació, el 

visitant potencial pot perdre la confiança amb la destinació i per tant, aquesta 

redueix la seva competitivitat. 
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- Canvis en l’activitat i el paisatge comercial. L’estacionalitat de la demanda 

presenta evidents efectes negatius sobre l’activitat comercial de les empreses 

turístiques. A l’hora de distribuir anualment l’estructura de costos de 

l’establiment, els professionals es troben amb la dificultat de tenir obert durant els 

mesos de temporada baixa. Les disfuncions en la contractació de personal 

repercuteixen en a la baixa qualitat del servei i a baixos nivells d’inversió en la 

modernització de les instal·lacions i els establiments. De manera que, una 

desestacionalització de la demanda turística suposaria una manera d’augmentar 

l’activitat i els ingressos del sector. 

 

En relació a les conseqüències socials, pren especial rellevància l’augment de les 

interaccions amb el turista com a desencadenant. L’Índex d’Irritació turística o Irridex de 

Doxey (1975) mesura l’impacte social i els canvis en l’actitud de la població resident 

davant l’augment continuat en l’arribada de visitants establint cinc fases (Cardona, 2014). 

o Fase 1: Es produeix una eufòria en la que els visitants són benvinguts i hi ha 

noves oportunitats per a la població local en un clima de poca planificació.  

o Fase 2: L’apatia sorgeix davant un canvi de visió en el que els turistes es 

converteixen en objectius de lucre i el contacte amb el visitant es fa de manera 

més formal.  

o Fase 3: Arriben les molèsties. De la mà de la saturació, amb molta gent visitant 

la destinació (especialment durant la temporada alta) i això fa que la població 

resident comenci a tenir dubtes sobre el turisme. Els agents intenten donar 

solucions mitjançant l’augment de les infraestructures enlloc de limitar el 

creixement.  

o Fase 4: Ja en una fase d’antagonisme, apareixen forts nivells d’aversió. La 

promoció s’incrementa per tractar de compensar la pèrdua de reputació de la 

destinació i apareixen disfuncions i problemes en aspectes de la vida 

quotidiana (mercat immobiliari, preus, activitat,...).  

o Fase 5: La última fase és la d’acceptació o resignació, on es produeix una 

pèrdua d’identitat i, en conjunt, la destinació ja no recorda el que era abans de 

l’expansió turística. 

 

Pel que fa a les conseqüències ambientals, segons la Organització Mundial del 

Turisme (UNWTO) el desenvolupament sostenible del turisme ha de resoldre les 
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necessitats dels actuals turistes i de les regions amfitriones mentre que col·labora en la 

protecció i incrementa les oportunitats de les generacions futures. Es considera que la 

sostenibilitat ha d’estar present en els àmbits econòmic, social i ambiental, mantenint la 

integritat cultural, els processos ecològics essencials, la diversitat biològica i els sistemes 

a favor de la vida. 

Tot i així, a dia d’avui trobem molts impactes negatius provocats pel turisme a 

nivell ambiental. La sobreexplotació dels recursos naturals, el deteriorament de la 

vegetació a partir de trastorns en la fauna i erosió del terreny o l’augment del consum 

energètic i generació de residus i emissions són alguns dels principals problemes 

ambientals que genera l’activitat turística i que en destinacions amb un model turístic 

estacional es fan més notoris a causa de la intermitència de l’activitat. 

Per tant, l’estacionalitat és un fenomen molt lligat al model turístic des del punt 

de vista de l’oferta de producte, però també depèn del tipus de territori en el qual es 

desenvolupa l’activitat (litoral, urbà, interior o muntanya) i de la pròpia estructura social 

que, mitjançant la seva capacitat, la seva motivació i la seva manera de fer acaba 

mobilitzant i posant en marxa tota la infraestructura turística.  

Les estratègies per a reduir l’estacionalitat turística passen per ampliar la 

temporada o introduir-ne de noves mitjançant la creació d’activitats, esdeveniments, fires 

i festivals que connectin i motivin el desplaçament de visitants. Altres opcions passen per 

incentivar la creació de nous productes segmentats a altres mercats que permetin una 

utilització més eficient dels recursos de la destinació i que presentin un component poc 

estacional o que sigui propi de la temporada baixa.  

L’objectiu clar, és la creació i el desenvolupament de productes, activitats i 

experiències que permetin exportar la realitat de la destinació mitjançant estratègies de 

comunicació i comercialització que acompanyin a la oferta generada en les fases prèvies 

del desenvolupament turístic. Mesures com competir internacionalment diversificant el 

producte i reduir la dependència de l’oferta clàssica o establir sinergies entre els diferents 

sectors econòmics, nivells administratius o destinacions pròximes podrien ser maneres de 

lluitar contra l’estacionalitat. 

En el següent apartat es presenta l’espai urbà com a escenari de l’activitat turística. 

Un escenari que s’acaba convertint en un producte o en un destinació i que per tant 

entraria a competir amb altres territoris i productes com poden ser altres ciutats  o territoris 

d’una mateixa regió. 



 

17 

Pol, M. (2018): Les influències del turisme en la tipologia i la distribució comercial de la ciutat de Maó (Menorca).  

 

3.3. El paper de la ciutat i el turisme urbà 

A través d’ideologies, somnis i pensaments l’home ha anat transformant el medi 

natural en paisatge i cultura. Si el territori aconsegueix conservar les petjades i les 

herències de les civilitzacions passades, aquests acaben constituint un bé patrimonial de 

gran valor cultural i turístic, que podria ser considerat com a patrimoni territorial 

(Valcárcel, 1997). Segons Troitiño (1998) el millor exemple de paisatge i patrimoni 

cultural el trobem a les ciutats històriques i els seus centres, espais urbans que concentren 

bona part del patrimoni urbanístic, arquitectònic i monumental. Un paisatge que acaba 

esdevenint un important recurs turístic i que planteja nous reptes, ja que es configura a 

partir de béns no renovables. 

Els enclavaments turístics constitueixen una realitat que s’ha dissenyat i això ja 

apareix abans del sorgiment del turisme de masses. Les ciutats del Grand Tour dels segles 

XV al XVIII (com París, Gènova, Roma, Florència, Venècia i Nàpols) eren visitades pels 

joves britànics de classe alta, en un procés considerat com la passa final cap a la majoria 

d’edat, nodrint-se de la cultura de les grans capitals del continent. 

Amb l’entrada del segle XX s’estén la idea de que la pràctica turística s’ha 

convertit clarament en una oportunitat de negoci i és quan els operadors turístics locals 

comencen a produir material destinat a la promoció de paquets turístics que avocaven a 

la desmitificació dels llocs visitats. Es passa a proporcionar descripcions i representacions 

recollides en guies de viatge que induïen a la realització d’itineraris fixats. Això reduïa 

les ciutats a un espai entès com un conjunt de monuments, espais històrics i centres 

culturals que les transformaven en territoris de pas, les quals eren vistes des de fora de 

manera fascinant (Judd, 2003). 

L’origen de la concepció de que les ciutats han de resultar atractives es remunta 

als anys seixanta del segle passat, quan les antigues ciutats industrials dels Estats Units 

d’Amèrica van haver de fer front al deteriorament dels downtowns a través de projectes 

massius de renovació urbana per tal de: primer, canviar l’imaginari urbà dels potencials 

visitants i segon, transformar l’ambient físic de les ciutats en espais de bellesa, interès i 

emoció (Judd, 2003).  

Pel que fa a les ciutats europees, aquestes centren les seves estratègies de 

promoció en els aspectes culturals, ja que la motivació dels agents públics per a la 

utilització de la cultura com a estratègia de desenvolupament, permet generar noves 

oportunitats en el desenvolupament de l’economia local així com promocionar la ciutat 
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davant possibles nous habitants, possibilitats d’inversió i un major dinamisme que 

s’instal·li en el subconscient dels visitants potencials. Segons Casellas, Dot i Pallares-

Barbera (2010) la regeneració econòmica d’Europa en els anys 80 a ciutats altament 

afectades per la desindustrialització, va ser possible gràcies a la cultura com a estratègia 

de renovació econòmica i urbanística. La interrelació entre desenvolupament cultural i 

regeneració urbana es fa palesa en antics centres industrials com Glasgow, Hamburg i 

Bilbao o acadèmics com Bolonya i Montpeller.  

En aquest sentit, i tenint en compte el paper clau que té la imatge en la inspiració 

del viatge i les decisions de compra en el turisme, són poques les ciutats que no dediquen 

temps i diners en la creació d’una imatge de ciutat atractiva com a estratègia de 

desenvolupament. Com apunta Law (1993) les ciutats atreuen visitants per nombrosos 

motius com ara visites d’amics o familiars, oci i negoci i el grau de connectivitat i 

accessibilitat que ofereixen els espais urbans són també grans valors a tenir en compte a 

l’hora de decantar-se per una destinació o una altra. 

Un dels reptes en la promoció turística de les destinacions urbanes és la 

consolidació d’una imatge atractiva en un context on el món està interconnectat i la 

competència passa a jugar en un mercat global. Alguns estudis sobre màrqueting de 

ciutats emfatitzen que, sovint, les campanyes publicitàries per atreure visitants i inversors 

són un reflex de les preferències i els gustos dominants dels grups de visitants, inversors 

o negocis que es pretén atreure, més que una exposició de les característiques de la ciutat 

en concret (Holcomb, 1993; 1994, dins Casellas et al 2010). Alguns aspectes que 

destaquen en les campanyes de promoció són la localització geogràfica, la connectivitat 

a altres centres urbans, el seu dinamisme econòmic i cultural o la seva qualitat de vida i 

el medi ambient. Llavors, la promoció d’aquests aspectes tant transversals provoca que la 

creació d’imatge es compliqui, ja que es passa a competir en un mercat on per a un mateix 

públic objectiu es promociona un producte similar. 

Tot això es tradueix en un canvi en l’ús de l’espai urbà, ja que el percentatge 

d’espai públic i productiu destinat al consum i la producció lligada al turisme cada vegada 

és fa més identificable. A partir de la dècada dels anys 1990, les ciutats occidentals 

comencen a experimentar amb polítiques urbanes que generen un augment de l’atenció 

cap als aspectes més culturals i simbòlics com a eina de creixement econòmic. Una 

dinàmica que segons Zukin (1992) implica un reconeixement a la capacitat que té el 

capital no-material o simbòlic a l’hora d’influir directament en el desenvolupament local 

a través dels incentius que aporta al mercat laboral, immobiliari, financer o turístic entre 
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altres (Casellas et al, 2010). Explica que això comporta una nova concepció de l’espai 

urbà en el qual el valor de canvi de l’espai s’incrementa i impera sobre el seu valor d’ús, 

la qual cosa fa que la ordenació de l’espai urbà es converteixi en un eix fonamental a 

partir del qual s’organitzen les societats.  

A partir d’aquest ordenament de l’espai i les grans obres públiques es pot acabar 

definint el perfil de les ciutats. Segons Muñiz i Cervantes (2010) la remodelació i creació 

de noves infraestructures de transport, museus, espais de manifestacions artístiques, 

edificis i palaus de fires i congressos, edificis de gran altura, instal·lacions esportives amb 

noves tecnologies i dissenys atrevits, renovació de fronts litorals, eixos fluvials o centres 

històrics i parcs temàtics són construccions que equivalen actualment a les catedrals de 

l’Edat Mitjana. Arquitectes estrella són els més ben col·locats per a les adjudicacions 

d’aquest tipus d’obres que poden arribar a esdevenir noves icones urbanes i nous símbols 

de promoció i atracció. 

Les ciutats estan adquirint una importància geopolítica clau en l’articulació dels 

fluxos d’intercanvi a nivell mundial i al mateix temps s’estan convertint en productes de 

consum i marques identificades amb imatges o valors. Això suposa que les ciutats 

representen un paper clau en les modernes relacions socioeconòmiques internacionals, 

exercint com nodes on es produeixen intercanvis a partir d’interessos econòmics, socials, 

culturals, tecnològics, etc. 

Segons Judd (2003) cal pensar en el que proposa l’Escola de Los Ángeles per 

descriure la ciutat present i futura. Un paisatge fracturat en enclavaments protegits, 

rodejats per àrees fortament vigilades i ocupades per les societats més pobres i marginades 

(Manila, Sao Paulo o la mateixa ciutat de Los Ángeles en són alguns exemples). Aquesta 

corrent de la literatura urbana post-estructuralista1 entén els enclavaments com a nodes 

de circuits internacionals del capital i la cultura que desplacen els llocs i la cultura local. 

Judd diu que segons Sorkin (1992), estaríem davant una nova ciutat que es caracteritza 

per creixents nivells de manipulació i vigilància i les noves formes de segregació posades 

al servei d’una “ciutat de simulacions, la ciutat de la televisió o la ciutat com a parc 

temàtic”. Per altra banda, reitera Harvey (1994) que les ciutats estan sent totalment 

                                                      
1 El concepte de l’urbanisme post-estructuralista és utilitzat per part dels investigadors a l’hora d’emfatitzar 

en el que sovint es coneix com “geografia post moderna” de la ciutat, la qual es descriu com un paisatge 
fracturat per barreres que marquen les diferències i la separació de la societat. Una forma de 
desenvolupament produïda per les influències econòmiques i polítiques de la globalització. 
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transformades en copies sintetitzades i monòtones, facilitant el control autoritari de 

l’espai urbà, modificant el consum i acollint-se a la disneylandització. 

El pes de les ciutats en el món global és fa palès en tant que la població urbana és 

cada vegada més gran i l’evolució de les xifres del turisme urbà experimenten un 

creixement continuat. Tendències si més no a estudiar, analitzar i planificar. La 

superposició d’usos a la ciutat genera una realitat de dimensions múltiples tant 

d’oportunitats com de debilitats que donen peu a l’aparició de nous reptes en relació a 

l’equilibri funcional. La gestió de la mobilitat i els fluxos, la planificació urbanística, la 

protecció del patrimoni, l’accessibilitat, el medi ambient i la creació de nous productes 

turístics que representin els valors i s’adeqüin a les necessitats canviants de la societat, 

són alguns dels aspectes a tenir en compte en la gestió de les destinacions urbanes. 

Avui en dia el turisme constitueix un element fonamental en la vida i l’economia 

de les ciutats amb patrimoni arquitectònic i monumental, però sense una bona gestió de 

les infraestructures, els fluxos de visitants i un anàlisis de la incidència econòmica i social 

de la pràctica turística, poden aparèixer diferents efectes negatius que podrien dinamitar 

la pròpia activitat. 

Com s’ha vist, la ciutat pren un paper important i és llavors quan el disseny de 

l’espai urbà pot suposar un valor afegit en el món del turisme, aquest centrat en el consum 

de béns, serveis i experiències que es donen en entorns dinàmics com la ciutat. 

 

3.4. El disseny de l’espai urbà i les seves relacions amb el turisme 
 

Segons l’estudi de Braudillard (1998), els shopping centers són espais en els quals 

l’art i l’oci es mesclen amb la vida quotidiana i constitueixen subcultures que estableixen 

un context en el qual s’indueix el consum a través d’un total condicionament de l’acció i 

el temps. Pel que fa als espais urbans com enclavaments turístics, aquests poden actuar 

de manera similar, generant una atmosfera que inundi els sentits dels visitants amb l’únic 

objectiu d’incrementar el consum. 

En aquest sentit, els visitants d’aquests espais són animats a actuar essencialment 

com a treballadors d’una industria, subjectes a horaris, controladors del temps i multes, 

amagats entre percepcions, experiències i desitjos (Thompson, 1967, dins Judd, 2003). 

Els espais tancats amb activitats especialitzades com estadis esportius, centres de 

convencions i centres comercials estan dissenyats com a espais de representació, oci i 
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consum que projecten un aspecte finit o acabat, el qual dirigeix l’atenció al que està 

passant a l’interior (Lefebvre, 1991, dins Judd, 2003). 

Segons Ellard (2016) la clau per a la construcció d’edificis cada vegada millors 

radica en l’observació de les relacions entre les nostres experiències viscudes i els espais 

en els quals aquestes es desenvolupen. Aquestes relacions són estudiades a dia d’avui 

mitjançant noves tecnologies (aplicacions mòbils, sensors,...) que ho estan redefinint tot, 

des de l’espai públic fins al significat d’una paret. Afirma que els estudis psicològics 

suggereixen que s’estan revolucionant les capacitats de l’entorn i de l’espai per a influir 

en el comportament de les persones. Actituds, sentiments i comportaments es veuen 

alterats, generant un entorn que facilita l’obediència i la predisposició a acceptar una 

voluntat més poderosa. Posa èmfasi en la diferència de visitar un centre comercial on les 

estratègies de venda et submergeixen en un estat hipnòtic amb una inclinació a gastar 

diners en coses que no necessitem. No passa el mateix quan es passeja per un carrer d’una 

zona residencial amb un seguit de cases idèntiques, on la monotonia comporta lentitud i 

avorriment. Acaba contrastant-ho a un passeig accelerat per un carrer replet de botigues 

de colors, aromes i una activitat humana frenètica. En aquest cas, explica l’autor que el 

dinamisme pot posar-nos de bon humor i acaba dient que, la subtilesa i l’art amb la que 

l’experiència humana pot veure’s influenciada pels entorns construïts, mai ha estat tant 

poderosa com avui en dia. 

Explica que la companyia Walt Disney es pot considerar una clínica o un 

laboratori d’èxit que s’ha centrat en investigar què fa que un espai connecti amb les 

persones. Els carrers principals dels parcs temàtics no només funcionen com a vestíbul, 

sinó que esdevenen punts de referència en els quals els visitants acudeixen repetides 

vegades i on es produeix la majoria del consum durant la visita. 

Segons Ellard (2016) aquestes noves idees sobre el paper clau que adopta l’emoció 

en el comportament quotidià, també tenen un gran impacte en l’enteniment de la 

psicogeografia, és a dir, en com ens influeixen els entorns per els quals es mouen les 

persones. En aquest sentit,  els espais comercials de la ciutat esdevenen els nuclis centrals 

del disseny i aplicant els resultats dels estudis acadèmics en psicogeografia centrats en les 

compres compulsives, expliquen que les persones són molt més propenses a consumir 

quan el seu estat d’ànim és positiu. En aquest sentit l’autor explica que en tot el món, 

durant el segle XXI, s’han estat alterant els entorns construïts per tal de contribuir al 

consum. Sentencia que gran part de l’espai públic s’ha convertit en una mercaderia i que 
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per tant, es generen espais de segregació en funció de qui està capacitat o no per a 

consumir. 

Des d’una perspectiva psicogeogràfica, el paper actual de l’urbanista recau en 

analitzar el grau en que el disseny de l’entorn urbà pot afectar en l’estat psicològic dels 

seus usuaris.  

A partir d’aquí i segons Judd (2003) els espais turístics estan dissenyats atenent a 

quatre aspectes principals com són: el desig, el consum, el moviment i el temps. Mentre 

que el desig i el consum es regulen mitjançant la promoció i el màrqueting, el moviment 

es controla amb el disseny dels carrers, escales mecàniques i passadissos, sovint 

controlats per senyals, càmeres i guardes de seguretat. El temps es delimita i es pensa a 

partir de la programació d’espectacles i representacions, experiències i productes que 

combinen alhora aspectes homogenis, per donar un sentit de comoditat, però també 

heterogenis per induir a un sentit de novetat i sorpresa. Destaca també, que l’espectre de 

l’espai ocupat pels visitants de les ciutats va des dels construïts específicament per a la 

producció i el consum, fins a espais públics com fronts litorals, parcs i places, comerços 

i zones residencials on el visitant interactua amb la realitat local. Es dibuixa per tant, una 

geografia complexa que dóna oportunitats a la demanda per fugir d’aquest control que 

s’exerceix des de la oferta. 

Per altra banda, davant aquesta producció d’espais turístics en la ciutat, queden al 

descobert altres àrees i espais que ofereixen una altra realitat al visitant, el qual convida 

a recórrer amb la seguretat de no trobar-se amb un espai que ha estat construït per a la 

comoditat del visitant. De fet, Feifer (1985) ja proposava que els visitants que fugien 

d’aquestes atmosferes artificials dels espais turístics fossin considerats com post-turistes. 

A diferència del turista corrent, aquests no voldrien fixar la mirada en els espais turístics, 

davant la pèrdua d’interès provocada pels canals de comunicació que aporten una 

continua pluja d’objectes i imatges que provoquen una pèrdua de la percepció de privilegi. 

Per tant, els visitants de les ciutats estableixen connexions amb el que veuen, el 

que senten i el que experimenten, de manera que el disseny de l’entorn urbà afecta en el 

subconscient de la persona que la recorre. A continuació, la mirada es fixa en com el 

comerç local pot suposar un factor a tenir en compte a l’hora d’entendre el turisme de la 

ciutat. 
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3.5. El comerç local com a factor estratègic pel turisme de la ciutat 
 

Segons Cócola (2015) la qualitat de vida i la prestació de serveis de consum són 

crucials per atraure a l’usuari de classe mitjana, factors que alimenten la transició del 

concepte de gentrificació provocada pel turisme cap al sector comercial. L’autor explica 

que el “nou turista urbà” (Maitland, 2010, dins Cócola, 2015) acaba executant les 

mateixes pràctiques que els residents de classe mitjana. 

La canviant geografia de l’estructura espacial urbana és el reflex del sorgiment 

d’una cultura que gira en torn a la preocupació per la qualitat de vida (Lloyd, 2000). Això 

fa que cada vegada sigui més difícil distingir entre espais per a visitants i espais per a 

locals, ja que els sectors de l’oci, entreteniment i cultura són considerats com a crucials 

tant per a residents com per a visitants. Estem davant una cultura urbana que busca una 

aparença estètica i que ha reconstruït les ciutats com espais que proporcionen múltiples 

oportunitats de consum sense haver de viatjar, de manera que la població local acaba 

actuant com a turistes en la seva pròpia ciutat (Judd, 2003). 

Així com els enclavaments turístics han anat proliferant a tot arreu, segons Judd, 

Graham i Marvin (2001) preveuen la propagació global de ciutats fantasia que barregen 

comerç minorista, restaurants i bars, sales d’espectacles, cines i teatres, hotels, centres de 

vídeo i realitat virtual i altres diversions que s’encaixen en un ambient purament de 

consum i entreteniment. Llavors la localització dels espais d’oci i consum, ha contribuït 

a la conversió de les ciutats (o una part d’elles) en llocs especialitzats en entreteniment. 

Aspectes de la vida quotidiana com el consum de béns i serveis, activitats culturals 

o la pròpia mobilitat es superposen entre la dinàmica local i la dinàmica del visitant. No 

obstant això, el desplaçament que experimenta el comerç quotidià cap a noves tipologies 

comercials que puguin donar resposta a la demanda turística està generant un canvi 

simbòlic i una actualització del paisatge comercial i de les àrees residencials cap a espais 

d’entreteniment i consum.  

Durant els darrers anys i a dins del ja estès concepte de gentrificació, autors com 

Lees et al (2008) proposen entendre-la a partir de quatre dimensions: la inversió de 

capital, l’arribada de persones de major poder adquisitiu, el desplaçament de la població 

de menors recursos i el canvi en les activitats comercials i del paisatge urbà. Aquesta 

última, obre la porta a les anàlisis per a l’estudi de la gentrificació a partir de les mutacions 

experimentades per l’entorn comercial. 
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Segons Elizagarate (2004) l’activitat comercial i l’entorn urbà són dues realitats 

estretament relacionades, ja que el comerç és la font de vitalitat, dinamisme i rendibilitat 

per a la ciutat, mentre que l’atractiu de la ciutat incideix de manera directa sobre el seu 

comerç. En aquest sentit, el comerç podria presentar un caràcter estratègic com a factor 

de diferenciació i competitivitat entre ciutats i acabar esdevenint un element d’atracció. 

L’aplicació de teories com el funcionalisme, que impliquen una racionalitat total 

en la organització de la ciutat i que consistia en dotar de funciones específiques a diferents 

àrees de la ciutat com ara el treball, el repòs, l’oci o el consum ha tingut una gran 

influència en la visió espacial de moltes ciutats europees en quant a la generació de noves 

centralitats. 

Amb aquesta perspectiva espacial, el comerç passa a tenir un paper secundari en 

el context urbà, accentuat a partir de la revolució comercial que s’originà als anys 1960 

amb la localització de grans i mitjanes superfícies a les perifèries de les ciutats, provocant 

grans canvis en els centres urbans. En els centres de la ciutat de països de la meitat nord 

d’Europa com França, Regne Unit o Bèlgica tenen un gran interès per estimular una 

recuperació del comerç, animat per l’atractiu i l’oci que la ciutat presenta, promocionant 

la compra lúdica (Elizagarate, 2004). Per altra banda, l’autora destaca que els centres 

urbans del sud d’Europa són, des de finals del segle XX els nous afectats per el 

desenvolupament del comerç a la perifèria. En aquest sentit, cal entendre que el comerç 

és un element estratègic que forma part de la perspectiva de la ciutat com a producte i que 

contribueix de forma directa a la qualitat de vida dels residents, a ser un element d’atracció 

per als visitants i com a locomotora d’altres activitats econòmiques, d’oci i 

d’entreteniment. 

Segons Ascher (2001), es passa d’una oferta de béns de consum a una oferta de 

béns i serveis molt àmplia i profunda que amb el desenvolupament de centres i parcs 

comercials basats en grans superfícies especialitzades, determinen l’aparició d’un espai 

complex i genera una nova polaritat desencadenant nous patrons de mobilitat urbana. 

Com apunta Friedman (2004), el màrqueting de ciutats estudia el comportament 

de quatre variables que incideixen en la gestió urbana: la infraestructura, els atractius, la 

imatge i les persones. Aquests quatre elements es veuran influenciats per la 

geolocalització de subcentres comercials. Segons Martínez (2000), el comerç és un 

instrument vertebrador de la ciutat i pot equilibrar i estructurar la trama urbana, aportant-

li personalitat, imatge i vitalitat. 
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Per tant, una ciutat amb una estructura comercial competitiva i ben posicionada és 

una ciutat que té potencial per atreure a una quantitat significativa de persones per la 

variada naturalesa dels seus atractius. De fet, la pèrdua de l’atractiu comercial està en 

molts casos lligat a la pèrdua d’atractiu de la ciutat, de manera que es considera que el 

comerç és una de les variables fonamentals sobre les quals s’ha de treballar per a impulsar 

l’atractiu, la vitalitat i la rendibilitat dels centres urbans (Elizagarate, 2004). 

És important recordar que el turista del segle XXI es evidentment urbà y mostra 

gran interès per la cultura, incloent-hi la gastronomia, el patrimoni arquitectònic, la 

història i altres valors inherents en la ciutat com a sistema. De manera que aquestes 

requereixen d’un concepte eficaç de màrqueting per a seduir noves empreses i retenir les 

existents, atreure nous residents, activar el turisme, realitzar esdeveniments de rellevància 

regional, nacional i internacional, ja siguin de caire cultural, esportiu o de negocis.  

Tot i així, aquestes estratègies de dinamització cal emmarcar-les  en un context on 

es podria desencadenar un procés gentrificació comercial, entesa com a la progressiva 

instal·lació de comerços enfocats a un producte dirigit cap a un sector determinat, 

desplaçant la resta d’establiments i comerços quotidians o de proximitat que cobreixen 

les necessitats de la població. Segons Hernández (2014) aquesta transformació del 

paisatge comercial implica la instal·lació de comerços que satisfan las necessitats d’una 

classe mitjana amb valors cosmopolites i d’elevat capital cultural. Mentre que García et 

al. (2007) exposa que el turisme pren cada cop més importància a causa de les 

repercussions territorials que desencadena a l’hora de contribuir a una major instal·lació 

d’establiments comercials enfocats al consum dels visitants que impliquen un 

desplaçament dels negocis de la població local. 

Acabant, segons Friedmann (2000) les ciutats necessitarien interessar als seus 

propis residents i exercir influencia en escenaris que transcendeixen les fronteres. Llavors, 

és lògic reconèixer que la interacció que propicia el màrqueting urbà entre el gestor i 

l’usuari constitueix una eina per a la planificació territorial. Un dels elements que serveix 

per a la revalorització són els canvis en els usos del sòl. Per exemple, que una àrea 

industrial passi a ser un espai cultural. 
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4. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 
En aquet apartat es presentarà informació extreta tant de la recerca bibliogràfica com del 

tractament de dades estadístiques, per tal d’explicar la realitat turística de l’illa, que com 

es veurà, difereix en cada un dels 8 municipis. Es pretén començar amb una anàlisi de 

caràcter general, per després anar baixant d’escala per centrar-se en el municipi i la ciutat 

de Maó. La principal àrea d’estudi d’aquest treball. 

4.1. El viratge de l’economia menorquina cap al turisme 

L’endarreriment en l’arribada del turisme a l’illa de Menorca, no va suposar un 

impediment davant la progressiva conversió de la seva economia cap al sector serveis 

deixant de banda un model econòmic propi, fonamentat en tres grans potes com la 

industria, el sector agrari i la presència del sector serveis. 

D’aquesta manera, el 1975, el sector de la industria de la sabata menorquina 

exportava per valor de 464 milions de pessetes, mitjançant l’activitat de 93 empreses amb 

un total de 2.118 treballadors (Casasnovas, 2002). Pel que fa a la bijuteria, Menorca es 

situava (juntament amb Barcelona, Valencia, Madrid i Mallorca) com una de les regions 

espanyoles amb una major tradició d’aquest tipus de manufactura. El 1974, aquesta 

industria s’articulava al voltant de 78 empreses amb 1403 operaris i una exportació del 

40% de la producció total. Així mateix, segons Beltran (2015) la industria agroalimentària 

es concentrava en excés en la producció de llet i formatge, destacant la fundació d’una 

empresa d’àmbit nacional com va ser la Industrial Quesera Menorquina (1931). 

Senyala Beltran (2015), que a finals de la dècada dels anys setanta i principis dels 

vuitanta, aquest equilibri intersectorial de model econòmic menorquí es dilueix a causa 

de l’auge del sector turístic (gran augment del número d’establiments d’allotjament 

turístic), que adoptà paràmetres similars a la resta de les balears, tot i que amb quasi una 

dècada de retràs a causa del pes de la industria, la reticència dels terratinents i la falta 

d’interès generalitzat davant l’evolució del fet turístic. Aquest auge s’acompanya d’una 

evolució descendent del sector secundari menorquí, sobretot de la bijuteria, no tant del 

sector del calçat, ja que aquest aconsegueix inserir-se en processos de reconversió 

industrial i sumar-se a competir amb altres productors a nivell internacional. 

Per tant, segons Beltran els efectes de la globalització, els canvis en els patrons de 

consum i demanda del mercat i les conseqüències financeres i econòmiques globals unit 
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a l’avenç del sector turístic, van propiciar la gradual desaparició de l’antiga “via 

menorquina del creixement” de Farré-Escofet (1977). 

D’entre els sectors econòmics tradicionals de l’illa, cal destacar l’evolució que va 

experimentar el sector de la construcció davant els creixements urbanístics que van 

resultar necessaris per a donar cabuda a la nova realitat turística de l’illa i que d’alguna 

manera conformen el punt de partida de la turistificació de masses de Menorca, procés en 

el qual podem diferenciar dues etapes. 

Segons Llurdés i Torres (2015), podríem situar una primera etapa entre els anys 

1960 i 1973 caracteritzada per el desplegament d’una considerable infraestructura 

turística i hotelera, recolzat per un augment del tràfic aeri dels vols xàrter del nord 

d’Europa. Aquest es va veure frenat a causa de la crisis energètica del 1973 que va 

provocar un encariment dels preus i per tant una baixada del nivell de vida que no 

permetia continuar amb la democratització del fet turístic. 

La segona etapa compresa entre els anys 1973 i 1993 es caracteritza per un canvi 

en la tipologia dels allotjaments de nova construcció, motivats per l’arribada de capital 

europeu amb l’entrada de l’Estat espanyol en el context de la Unió Europea al 1986. El 

punt d’inflexió es va donar a partir de la primera guerra del Golf (1991) que va propiciar 

unes condicions geopolítiques que van desviar el turisme dels anys 90 cap a destinacions 

més segures, la qual cosa va permetre un major desenvolupament de l’activitat turística 

de Menorca. 

Aquest desenvolupament turístic es donà a diferents velocitats a les Illes Balears, 

però a dia d’avui, la desindustrialització davant la proliferació i l’auge del sector serveis 

lligat a un model turístic de sol i platja, ha generat una dependència endèmica cap a la 

indústria turística. Estem davant un problema que es repeteix per tota la regió de la 

Mediterrània i que provoca un augment de la importància del turisme, però que no 

repercuteix en una millora dels salaris i en una distribució equilibrada de la riquesa entre 

la societat. Si més no, l’augment generalitzat dels preus i les dificultats que es troba la 

població local per accedir a un habitatge digne són factors que posen de manifest 

l’encariment de la vida en els territoris turistificats. 

En aquest sentit, queda clar que el creixement de l’activitat turística ha incidit 

profundament sobre el territori de Menorca i ha provocat canvis en l’estructura 

demogràfica i en l’activitat econòmica, amb una clara reestructuració en favor del sector 

turístic. Per altra banda, s’han donat canvis en el paisatge, amb un medi rural on avui dia 

hi trobem representades diverses funcions d’oci i a la vegada espais amb una 
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especialització turística. S’ha produït un abandonament de l’activitat del camp, que 

provoca la proliferació de espais amb poca vegetació i de caràcter arbustiva o herbàcia 

(Blázquez i Murray, 2010) i per altra banda, Menorca pràcticament s’ha oblidat de la 

tradició industrial per abonar-se al monocultiu del turisme. 

No exempta de problemes, un dels més importants és la forta estacionalitat, ja que 

l’activitat es concentra sobretot en els mesos d’estiu. Durant els mesos d’hivern, la poca 

afluència de visitants provoca una davallada de la oferta laboral i una infrautilització de 

la infraestructura turística desplegada. Aquests desequilibris es basen en la variació de la 

població estacional, situació que provoca una sèrie de desajustos ambientals (com ara la 

congestió dels ecosistemes i el consum de recursos) i també socioeconòmics (com la forta 

estacionalitat laboral en el sector serveis). 

Avui en dia aquest fet ha generat la necessitat de reflexionar sobre el model turístic 

que ha presentat Menorca tradicionalment inspirat en el sol i platja, el qual ha suposat un 

gran èxit des del punt de vista de la millora de la qualitat de vida de la societat 

menorquina. La realitat que viuen aquest tipus de destinacions planteja una sèrie de 

qüestions i reptes que s’emmarquen dins d’un context a escala global, amb una sèrie de 

repercussions igualment globals. L’èxit en la pràctica del model turístic de Menorca es 

deu al bon estat de conservació del territori i la naturalesa dels seus paisatges, els quals 

experimenten una sèrie de processos que generen una pressió ambiental com a 

conseqüència del consum continuat dels recursos naturals. En aquest sentit es fa palesa la 

necessitat d’actuar per tal de prevenir un possible deteriorament ambiental. 

La motivació del turista i la percepció de la imatge en el cas de l’illa de Menorca 

és, en part, resultat de les inversions promocionals que s’han fet des dels inicis del turisme 

de masses. Una promoció que no sempre ha girat entorn als interessos generals de la 

societat menorquina, si no que ha sigut promoguda generalment per part del sector privat 

(Pol, 2017). Un sector privat amb uns interessos enfocats en un producte estacional que 

juntament amb altres factors hagi desencadenat una percepció de Menorca com a 

destinació únicament de sol i platja. En aquest sentit, estaríem parlant d’una destinació 

turística amb un model turístic tradicional, sobre el qual cal actuar per tal de seguir sent 

competitius i respectar els ritmes, les necessitats i les voluntats de la societat local. 

Per arribar a assolir el tràmit evolutiu del turisme cap a l’època del post fordisme, 

Harvey (1992) apunta que és necessari un canvi d’escenaris que permeti la reformulació 

i l’adaptació del model turístic amb un canvi de mentalitat. En aquest sentit, el vertader 

canvi de model en destinacions tradicionals de sol i platja passaria per una 
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descentralització de la costa i una reformulació i adaptació dels recursos que es troben en 

l’espai urbà o d’interior per tal de modificar el producte i desplaçar l’activitat, de manera 

que es pugui distribuir pel territori. Estaríem parlant d’una transició cap a una destinació 

amb un caràcter més cultural i natural, potenciant un canvi d’imatge a partir d’estratègies 

de diferenciació amb la resta de destinacions. Els recursos culturals, històrics, 

arquitectònics, patrimonials o naturals formarien part de les noves línies d’explotació i 

inversió econòmica una vegada fossin convertits en recursos turístics i posats en els canals 

de comunicació i comercialització adequats convertint-los en productes. 

Per tant, i recuperant el que s’ha vist en el marc teòric, els espais urbans jugarien 

un paper clau en la construcció d’un nou model turístic. Lluny de voler convertir la ciutat 

en un parc temàtic, aquest treball pretén analitzar la situació en la qual es troba un dels 

principals atractius de la ciutat com és el comerç local. S’agafarà com exemple la ciutat 

de Maó, capital administrativa de Menorca i un dels nuclis urbans més importants de 

l’illa. 

4.2. Contextualització del model turístic de l’illa de Menorca 
 

El fenomen del turisme ha suposat una veritable revolució a les Illes Balears 

d’ençà que es va posicionar com a principal sector de creixement econòmic de manera 

generalitzada. Aquest boom turístic que es va produir a la segona meitat del segle XX ha 

estat absorbit a diferents velocitats a dins del context insular. Cadascuna de les illes 

presenta una sèrie de característiques diferenciades, tot i que el fet turístic es produeix a 

totes elles, especialment durant els mesos d’estiu. Un fet com hem vist molt lligat a la 

realitat climàtica i a l’arribada de turistes (principalment europeus) que viatgen en 

períodes de vacances en busca d’experiències i noves emocions amb el consum 

d’activitats d’oci. Aquestes, tradicionalment s’han concentrat en territoris litorals i per 

tant, les Balears han absorbit una gran part d’aquesta demanda. 

Aquesta demanda de caràcter puntual provoca una sèrie de circumstàncies que es 

tradueixen en un augment de les necessitats de consum que es donen en el territori. 

Aquestes són més notables en territoris insulars, els quals presenten límits i recursos 

naturals molt limitats per determinisme geogràfic provocant que siguin territoris més 

vulnerables que d’altres. 
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4.2.1. El volum de visitants de Menorca. 
 
Per entendre les magnituds de les quals estem parlant, la Figura 1 presenta 

l’evolució de les arribades mensuals a Menorca i es pot apreciar clarament aquest caràcter 

estacional del fet turístic, ja que el gruix de les arribades es concentra durant els mesos 

d’abril a octubre (sobretot als mesos d’estiu) i disminueix durant la resta de l’any. 

  

Figura 1: Arribades mensuals a l’Illa de Menorca (2005-2017). 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 

 

A més, s’observa com des del 2005 la tendència no és altre que la de concentrar-

se cada vegada més en els mesos de juliol i agost, formant aquesta figura piramidal. Tot 

i així, les noves polítiques de promoció i la posada en marxa de projectes i productes que 

pretenen fomentar aquesta desestacionalització podrien provocar un eixamplament de la 

figura, sent un reflex de la desconcentració temporal de les arribades. Aquesta tendència 

és similar a la resta de les Balears i presenta una sèrie de conseqüències molt importants 

a nivell econòmic, però sobretot a nivell ambiental a causa de la pressió humana a la que 

ha d’estar sotmès el territori any rere any. Menorca, al tractar-se d’una illa, presenta la 

possibilitat de construir un Índex de Pressió Humana ja que pot controlar les entrades i 

les sortides tant per l’aeroport com pels dos ports, el de Maó i el de Ciutadella. 

 
D’aquesta manera, la Figura 2 presenta l’evolució de l’indicador de pressió 

humana de Menorca elaborat per l’Institut Estadístic de les Illes Balears (Ibestat) entre el 

2005 i el 2017 i representa de manera gràfica la tendència experimentada els últims anys 

en relació al número de persones a les que ha de donar cabuda el territori de l’illa de 

Menorca. 
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Figura 2 :Evolució de l’IPH de l’Illa de Menorca (2005-2017). 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 

 

S’observa clarament com des de que es va deixar enrere els anys centrals de la 

crisi econòmica del 2008, la pressió humana de Menorca ha anat augmentant durant els 

mesos d’estiu. La tendència dels últims d’anys suposa que en determinats dies de l’any hi 

hagi més de 200 mil persones, quan la població local ronda les 94 mil. Això implica una 

sèrie de problemàtiques que s’han de gestionar, ja que en aquestes ocasions el consum 

dels recursos, dels espais i de les infraestructures augmenten exageradament. 

En quant a la nacionalitat dels visitants de l’illa, Menorca com a destinació atreu 

l’atenció de dos mercats principalment: l’espanyol i el britànic. Si s’observa la Figura 3 

es veu com durant la segona dècada del segle XXI aquests representen pràcticament el 

80% dels visitants de l’illa, tot i que en els darrers anys s’observa un augment del pes del 

mercat italià, alemany, francès i dels països nòrdics que provoquen una lleugera baixada 

del pes dels dos mercats principals. 

 
Figura 3: Volum de visitants segons nacionalitat a Menorca (2010 - 2017). 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 
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Si ens centrem únicament en els visitants estrangers, es veu clarament com el 

mercat estranger principal és el britànic, la qual cosa implica una gran dependència del 

sector. Els canvis geopolítics actuals en la regió mediterrània havien provocat un augment 

de les arribades a les destinacions segures, però la tornada a la normalitat dels conflictes 

polítics de les destinacions turístiques del nord d’Àfrica podria suposar una pèrdua de 

competitivitat i una davallada de l’activitat. 

 
Figura 4: Visitants de nacionalitat estrangera a Menorca (2017). 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 

 

Per tant, és evident la necessitat de repensar el model turístic de Menorca, 

introduint un producte desestacionalitzat i diversificant els mercats per tal de no dependre 

únicament de la voluntat de compra dels principals mercats tradicionals. El manteniment 

de la identitat de l’illa i apostar per la qualitat dels serveis, l’aplicació de les noves 

tecnologies per posar en valor el patrimoni cultural, la sostenibilitat i la diversitat en la 

oferta del productes i experiències podria marcar un abans i un després en el model 

turístic. 

 

4.2.2. L’allotjament turístic de Menorca. 
 

Pel que fa en termes d’allotjament, a la Figura 5 s’observa com es produeix un 

augment significatiu de la infraestructura turística a Menorca durant els anys 80, tant en 

número de places com d’establiments. Del 1983 al 1989 (6 anys), ja s’havien duplicat el 

nombre d’establiments i al 1998 ja s’havia triplicat. No és fins la segona meitat de la 

primera dècada dels 2000 que es produeix una estabilització a causa de l’entrada en vigor 
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del Pla Territorial Insular (PTI) que passa a regular la construcció d’habitatges i 

allotjaments de nova planta, afegint-se uns anys més tard, l’esclat de la crisi econòmica. 

 
Figura 5: Evolució de l’allotjament turístic a Menorca (1983-2015). 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 

 

En quant a les places turístiques, s’observa un comportament similar i paral·lel a 

l’obertura de nous establiments. També s’observa un estancament a partir del 2007 al 

voltant de les 50.000 places (Figura 6). 

 
Figura 6: Evolució de les places turístiques a Menorca (1983-2015). 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 

 

Per altra banda, observant la distribució de l’allotjament turístic de Menorca per 

municipis destaca Ciutadella com a gran protagonista. L’antiga capital aristocràtica de 

l’illa (principal nucli turístic de Menorca) presenta segons dades del 2016 el 53% dels 

allotjaments turístics de l’illa (191) que suposen prop de 23.000 places turístiques (45%). 

En un segon nivell quedarien els municipis d’Alaior, Es Mercadal i Sant Lluís com a 

municipis que representaven entre el 10-15 % dels allotjaments i les places 

respectivament. Per últim, els municipis de Maó, Es Migjorn Gran, Ferreries i Es Castell, 

serien els municipis que menys infraestructura d’allotjament turístic presenten. 
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Taxes de funció turística dels municipis de Menorca (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Distribució municipal de l’allotjament i les places turístiques (2016). 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 

 

Per a explicar les diferents realitats turístiques dels municipis de l’illa, no és 

suficient analitzar el nombre d’allotjaments i places turístiques de les que disposen. 

Davant les diferencies territorials i socioeconòmiques de cada un d’ells, s’han representat 

tres taxes de funció turística (explicades a la metodologia del treball) mitjançat cartografia 

per tal d’entendre i zonificar el pes turístic real de cada un dels municipis. Cal destacar 

que les dades analitzades queden una mica desfasades a causa de que una de les variables 

que s’utilitzen per al càlcul de les taxes és el Cens de Població i d’Habitatge que realitza 

l’Institut Nacional d’Estadística (INE) cada 10 anys, l’últim dels quals es realitzà el 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Taxes de funcionalitat turística dels municipis de Menorca (2013). 
Font: Elaboració pròpia a partir de Llurdés-Coit, J., Torres-Bagur, M. (2015). 
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Allotjaments turístics per municipi  

2. Alaior 

3. Es Mercadal 

4. Sant Lluís 

5. Maó 

6. Es Migjorn Gran 

7. Ferreries 

1. Ciutadella 

8. Es Castell 

191 | 53 % 

38 | 11 % 

36 | 10 % 

33 | 9 % 

25 | 7 % 

15 | 4 % 

12 | 3 % 

11 | 3 % 

Places turístiques per municipi 

2. Es Mercadal 

3. Alaior 

4. Sant Lluís 

5. Es Migjorn Gran 

6. Maó 

7. Es Castell 

1.  Ciutadella 

8. Ferreries 

22 935 45 % | 

7 483 15 % | 

6 738 13 % | 

5 895 12 % | 

3 370 7 % | 

2 060 4 % | 

1 254 2 % | 

1 001 2 % | 

en % en % Nº Nº 

Total: 361 Total: 50 736 

Distribució de l’allotjament i les places turístiques de Menorca per municipi (2016) 
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En quant a la Taxa de Funció Turística (TFT) s’observa com en general Menorca 

es un territori semiespecialitzat (TFT entre 10 i 100), encara que la seva situació canvia 

si s’analitza per municipis. El municipi d’Es Migjorn Gran (212,3) i Es Mercadal (129,2) 

presenten una especialització més elevada, ja que compten amb importants urbanitzacions 

turístiques com la de Sant Tomàs a Es Migjorn i les de Fornells i Son Parc a es Mercadal. 

La presència d’aquests pols turístics a la costa, provoca que ambdós municipis tinguin 

més places turístiques que no pas població resident.  

La resta de municipis presenta un mateix grau de semiespecialitazció, però amb 

taxes més reduïdes a causa d’una menor quantitat de places turístiques (Figura 7). 

Ciutadella (78,1) és el municipi que presenta un volum més gran de places turístiques de 

l’illa amb gairebé 23.000 (Ibestat, 2016) i per altra banda, Maó (6,4), presenta la taxa de 

funcionalitat turística més baixa de totes.  

Per altra banda la Taxa de Funció Turística Espacial (TFTE) posa èmfasi en les 

característiques espacials de la funció turística que té un lloc determinat. En aquest cas, i 

posant en relació la TFT obtinguda i els km2 de cada municipi, s’observa com Sant Lluís 

(156,4) és el que, en un territori més petit, es produeix una funcionalitat turística més 

significativa. El segueixen Ciutadella (122,8), per la gran quantitat de places, i els 

municipis de Es Castell (108,4) i Es Migjorn (100,8) per les seves petites dimensions. Per 

últim, Alaior (61,1) i es Mercadal (50,9) quedarien per davant de Maó (16) i Ferreries 

(14,2). 

Per últim, la taxa de funció turística residencial es calcula amb l’objectiu de 

mesurar el pes de la segona residència en relació a l’habitatge principal. En aquest cas, el 

municipi d’Es Mercadal (235) presenta una gran especialització i destaca per damunt de 

la resta. Juntament amb Sant Lluís (53) són els municipis en els quals, tradicionalment, 

hi han aflorat els nuclis turístics de segona residència. La resta, es queda amb valors molt 

més reduïts i presenta nivells més baixos de semiespecialització. Cal destacar que segons 

el cens d’habitatge de 2011 (Ibestat) el pes de la segona residència en l’habitatge de 

Menorca és força significatiu, ja que ocupa un 20% del total, mentre que el 70% 

correspondria a habitatge principal i el 10% restant a habitatge en desús. 

Segons la classificació de Defert (1967) el municipi de Maó (tot i ser la capital 

administrativa de Menorca amb la segona major població de l’illa i tenir l’Hospital Mateu 

Orfila, l’Aeroport de Menorca i el Port de Maó com a infraestructures més importants de 

l’illa) presenta una funció turística mínima (< 10). 
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Aquest fet segurament es faixi notar en la situació socioeconòmica de la població, de 

manera que en un segon apartat estadístic, es passa a observar les tendències del mercat 

laboral i del pes del sector dels serveis turístics primer enfocant-se en Menorca, per 

després centrar-se en el cas d’estudi de Maó. 

4.2.3. Situació de l’ocupació laboral en el sector turístic 
 

En el cas de Menorca, les afiliacions a la seguretat social són un gran revelador del 

paper que juga el sector turístic en l’economia menorquina. En aquest sentit, durant els 

trimestres de menor activitat turística (T1 i T4), el número d’afiliats al sector turístic 

(Figura 9) varia en un 15% aproximadament si tenim en compte el total de l’economia, i 

al voltant d’un 25% respecte al sector serveis. Una vegada iniciada la temporada turística 

(T2 i T3), els percentatges augmenten fins el 30% del total de l’economia i fins el 40% 

en relació al sector serveis. 

 

 
Figura 9: Evolució de les afiliacions a la Seguretat Social del sector turístic (2009-2017). 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 

 

Per altra banda, les dades de la Figura 10 demostren una elevada estacionalitat del 

mercat laboral, amb un augment molt significatiu durant els trimestres centrals de l’any, 

que coincideixen amb la temporada turística. A més, es veu clarament com el pes del 

sector turístic augmenta a mesura que passen els anys, ja que passa de ocupar a prop de 

10 mil persones durant el segon trimestre, mentre que al 2017 ja s’han superat les 12 mil. 

Aquesta tendència és també observable en la resta des sector serveis, la qual cosa indica 

que l’economia menorquina està cada cop més orientada cap al sector serveis en general. 

A més, es veu clarament com el sector turístic esdevé un dels principals punts a tenir en 

compte a l’hora d’analitzar el comportament del mercat laboral, ja que si s’observen les 
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dades del 2017, s’observa com la diferència d’afiliacions a la seguretat social entre 

temporada alta i temporada baixa oscil·la entre les 4 mil i les 12 mil persones. 

 

 
Figura 10: Evolució de les afiliacions a la Seguretat Social (2009-2017). 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 

 

A dins del sector turístic, Ibestat classifica les activitats en quatre serveis2 (Figura 

11). El  servei d’allotjament i el de menjars i begudes són clarament els que concentren 

un major nombre d’afiliacions amb una tendència que creix any rere any. Es tracta d’un 

factor clau per entendre la transferència de l’estacionalitat turística de la destinació en el 

mercat laboral, ja que s’observa com són els dos serveis amb una major variació 

intertrimestral. En un segon pla queden el sector de transport de passatgers i el d’altres 

activitats turístiques (que aglutina les agències de viatge, el lloguer de vehicles, les 

activitats culturals i esportives, etc.). Cal d’estacar un augment poc significatiu d’aquest 

últim que podria estar relacionat amb els intents de creació de nou producte turístic davant 

la necessitat de diversificar la oferta. S’observa com l’estacionalitat dels dos últims 

serveis és molt menys acusada. 

                                                      
2 Seguint les recomanacions de la OMT es consideren les activitats característiques del turisme les 
corresponents a les següents branques d'activitat de la CNAE 2009: (55) i (56) Hostaleria, (491) Transport 
interurbà de passatgers per ferrocarril, (493) Un altre transport terrestre de passatgers, (501) Transport 
marítim de passatgers, (503) Transport de passatgers per vies navegables interiors, (511) Transport aeri de 
passatgers, (522) Activitats annexes al transport, (791) Activitats d'agències de viatges i operadors turístics, 
(771) Lloguer de vehicles de motor, (773) Lloguer d'una altra maquinària, equips i béns tangibles, (799) 
Altres serveis de reserves, (900) Activitats de creació, artístiques i espectacles, (910) Activitats de 
biblioteques, arxius, museus i altres activitats culturals, (931) Activitats esportives, (932) Activitats 
recreatives i d'entreteniment.  
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Figura 11: Evolució de les afiliacions a la Seguretat Social dels serveis turístics (2009-2017). 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 

 

Pel que fa al tipus de contractació en els serveis turístics de Menorca (Figura 12), 

s’observa clarament com en general hi ha una tendència positiva en els últims anys, tot i 

que es manté una gran influència estacional amb diferències entre la contractació 

indefinida i la contractació temporal. Els contractes de curta duració són un dels 

problemes que venen donats amb una estacionalitat turística molt marcada i que 

influeixen en l’estabilitat i el nivell de vida de les persones. S’observa com en els anys 

2012 i 2013, la contractació temporal jugava un paper clau en el mercat laboral respecte 

a la indefinida, situació que s’ha anat revertint els últims anys. 

 

 

Figura 12: Evolució trimestral del tipus de contractació dels serveis turístics (2009-2017). 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 

 

Si s’observen les dades dels diferents serveis turístics (Figura 13) es veu 

clarament com el servei de menjars i begudes i els serveis d’allotjament són els que 

presenten majors volums de contractació i per tant, també són els que tenen un major 
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nombre de contractes temporals. Tot i així, és el servei de transport de passatgers el que 

en presenta els percentatge més dispars i juntament amb el servei d’allotjament són els 

que tenen una temporalitat més marcada. En mitjana, la contractació indefinida dels 

serveis turístics de Menorca es situa en el 60,6 % mentre que la temporal en el 39,4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Tipus de contractació dels serveis turístics de Menorca (2017). 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 

 

Una vegada presentades les dades de Menorca, es passa a veure quina és la situació 

més concretament de Maó per tal de veure quin paper juga en quant a la situació laboral 

del sector turístic. 

La primera tendència que s’observa (Figura 14) és com el paper de l’estacionalitat 

no resulta tan important com en el cas de Menorca en general, i és que observant 

l’evolució del percentatge de les afiliacions al sector turístic es veu com en els trimestres 

de temporada baixa (T1 i T4) presenten uns valors més baixos als que havíem observat 

abans. En aquest cas, les afiliacions del sector turístic sobre el sector serveis es queda 

sempre entre el 20-21 % mentre que en el cas de Menorca hi havia xifres que superaven 

el 25% de les afiliacions en els últims anys. Pel que fa al percentatge d’afiliacions 

turístiques respecte el total de l’economia, es veu com en el cas de Maó es situa entre el 

14-18%, mentre que en general, les afiliacions a Menorca quedaven lleugerament per sota 

(13-17%). Estem parlant d’un 1-2% de diferència, de manera que es poden considerar 

diferències poc significatives. 

Si que s’observen diferències quan arriba la temporada turística (T3 i T4), ja que 

en quant a les afiliacions sobre el sector serveis, Maó presenta una diferència d’un 10% 

inferior a les dades observades en Menorca (percentatges del 32 i el 41 respectivament, 

de manera que, en percentatge, el pes del turisme per a l’economia de la ciutat és menor 

que en el cas de l’illa en general. 

% 
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Figura 14: Evolució de les afiliacions a la Seguretat Social de Maó (2009-2017). 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 

 

Aquesta diferència observada, és també palesa a la següent Figura 15 on es veu 

com les afiliacions del sector turístic de Maó, tot i presentar símptomes d’estacionalitat, 

no mostra una variabilitat tant acusada entre temporades. Destaca també el pes de la resta 

del sector serveis, més important que en les dades observades en el cas de Menorca. El 

fet de tractar-se de la capital administrativa i de tenir una oferta de serveis més diversa i 

quantiosa que en altres localitats de l’illa, són motius que explicarien aquesta diferència. 

 

 
Figura 15: Evolució de les afiliacions a la Seguretat Social de Maó (2009-2017). 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 

 

 

En relació a les afiliacions als diferents serveis del sector turístic, el de menjars i 

begudes i el d’allotjament són també els més predominants i els que presenten una 

estacionalitat més marcada. La diferència que s’observa en aquest cas, radica en el paper 

que juga el servei de transport de passatgers, que en el cas de Maó (i sobretot en els anys 
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2012 i 2013) s’aproxima a les afiliacions dutes a terme pel servei d’allotjament i no hi ha 

una diferència tant clara com en el cas de Menorca en general. Per altra banda destaca 

com a partir del 2016 la tendència canvia, ja que el serveis d’allotjament, tot mantenir 

l’estacionalitat més marcada, augmenten significativament els nivells de contractació 

mentre que el servei de transports s’estanca. Per últim, destacar que les altres activitats 

turístiques no experimenten grans canvis, tret de que en els últims anys han anat 

augmentant el seu volum de contractació i s’aproximen a les 600 afiliacions en temporada 

alta quan al 2009, amb prou feines superaven les 400. 

 
Figura 16: Evolució de les afiliacions a la Seguretat Social de Maó (2009-2017). 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 

 

En quant al tipus de contractació dels serveis turístics a Maó la tendència és manté 

molt més regular durant tota la sèrie analitzada, encara que l’increment de la contractació 

temporal a partir de l’any 2015 marca una tendència destacable. S’observa que mentre 

aquesta augmenta, la contractació indefinida roman una mica més estancada. 

 

 
Figura 17: Evolució trimestral del tipus de contractació de Maó (2009-2017). 

Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 
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El serveis en els que hi ha més contractació temporal tornen a ser el d’allotjament 

i el de menjars i begudes, encara que en percentatge, en aquest cas els que dominen són 

el servei de transport i el d’altres serveis turístics. S’atribueix aquesta diferència a la poca 

presència d’establiments d’allotjament turístic i al baix grau d’especialització turística de 

Maó que s’ha observat en apartats anteriors del treball. En termes general, la contractació 

temporal de Maó és més baixa que en el cas anterior ja que ronda el 34,9 % mentre que 

la mitjana de Menorca es situa en el 39,4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Tipus de contractació dels serveis turístics de Maó (2017). 
Font: Elaboració pròpia a partir d’Ibestat. 

 

En aquest sentit, les taxes de funcionalitat turística, acompanyades de l’anàlisi 

estadística i comparativa de les afiliacions a la Seguretat Social mostren com el municipi 

de Maó presenta una realitat turística diferent a la resta de l’illa. 

Paral·lelament, l’obertura de nous hotels d’interior, és a dir, nous establiments en 

espais urbans, ha estat una tendència a l’alça en els últims anys. Com s’ha vist, el municipi 

de Ciutadella és el que presenta un major número d’allotjaments i places turístiques, xifres 

que estan augmentant progressivament davant la inversió sobretot de capital estranger. 

Maó en canvi, fins fa poc era aliè al desenvolupament d’aquesta activitat i només actuaven 

els establiments més tradicionals. És a partir de la realització d’aquest treball, quan s’ha 

pogut observar com en els últims 4 anys s’han anat obrint nous establiments hoteler a 

partir de la remodelació d’antigues cases senyorials ubicades en el casc antic. Tendència 

que, sumada a la proliferació d’habitatges d’ús turístic podria generar un desplaçament 

de la oferta d’habitatge del mercat immobiliari al mercat de lloguer vacacional. 

És llavors, davant les noves tendències del turisme i aquesta peculiaritat del model 

turístic menorquí, quan sorgeixen una sèrie d’inquietuds que porten a la realització 

d’aquest treball, el qual pretén analitzar com és la distribució i la tipologia del seu 

% 
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ecosistema comercial. Una realitat que a partir d’algunes de les tendències analitzades, 

s’ha pogut veure com en els últims anys el pes del turisme ha anat augmentant en tots els 

aspectes de la societat menorquina. Podria ser que la pràctica turística hagués anat 

transformant el paisatge comercial i l’entorn urbà, traslladant l’estacionalitat del model al 

mercat de treball i modificant la distribució i la tipologia dels comerços de la ciutat.  

5. METODOLOGIA 
 

En aquest apartat es fa una descripció de les metodologies que s’han utilitzat per 

tal d’assolir els objectius del treball exposats prèviament. Recordant l’objectiu principal 

del treball, aquest es centra en conèixer la tipologia i la distribució del comerç local de la 

ciutat de Maó, així com el comportament que es pugui apreciar en els locals buits a partir 

de la observació entre la temporada alta i la temporada baixa. 

 

5.1. Confecció del cens comercial. Creació i tractament de la base de dades 
 

En primer lloc, s’ha procedit a la realització d’un cens del comerç local de la ciutat 

a partir de les eines i els coneixements assolits en el Grau en Geografia de la Universitat 

de Barcelona, tals com el domini de les bases de dades amb informació geogràfica i la 

confecció de cartografia mitjançant els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG). 

S’ha realitzat una investigació analítica i descriptiva, ja que aquest tipus 

d’investigació permet descriure i analitzar informació a partir d’una anàlisi exhaustiva de 

les dades. Aquestes han estat obtingudes a partir d’un registre i una georeferenciació dels 

comerços de la ciutat de Maó mitjançant tecnologia GPS. El treball de camp s’ha realitzat 

durant les vacances de nadal i durant la primera quinzena del mes d’agost, per tal de donar 

resposta a part de l’objectiu principal marcat. El motiu es deu, com s’ha exposat en 

apartats anteriors, a que el model turístic de Menorca presenta una forta estacionalitat 

durant els mesos d’estiu la qual cosa implica dues realitats diferenciades en la vida 

comercial de la ciutat. 

La informació recollida a través del GPS, s’ha exportat en format (.GPX) la qual 

cosa implica que no era apta per al tractament cartogràfic mitjançant el programari ArcGis 

10.4.1. Per a fer-ho s’han hagut de realitzar una sèrie de passes prèvies per tal de poder 

començar. Mitjançant el programa MapSource, que permet la visualització de les dades 

de l’aparell GPS, s’ha convertit la informació a format (.DXF) aquest reconegut per 

ArcMap. Una vegada importada la informació, s’ha procedit a convertir la base de dades 
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a format (.SHP) mitjançant l’eina “Feature class to shapefile” i s’ha integrat dins una 

estructura coneguda com Personal GeoDatabase (una mena de contenidor, a dins del qual 

s’emmagatzema tota la informació cartogràfica que es vulgui utilitzar. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: Procés de tractament de les dades recollides. 

Font: Elaboració pròpia a partir d’imatges de Google. 
 

Una vegada s’han recollit i transformat les dades per tal de poder ser tractades, 

s’ha construït una classificació tipològica dels comerços en base a una metodologia 

qualitativa. Es podrà veure la classificació a l’apartat dels resultats. Aquesta s’ha fet a 

partir de la observació dels estudis elaborats per l’Observatori Econòmic Eixos.cat3.  

5.2. Càlcul i anàlisi d’indicadors 
 

La base de dades ha estat confeccionada i preparada per a poder treballar també 

de manera quantitativa a través de la implementació d’una sèrie d’indicadors que 

permeten descriure i analitzar les característiques del comerç per cada barri de la ciutat. 

Els indicadors utilitzats per a interpretar les dades han estat els següents: 

 

Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial (IATC). 

Es tracta d’un índex que mesura el paràmetre de la ocupació comercial respecte el 

total de locals comercials disponibles en una àrea comercial donada. Per exemple, un 

IATC del 80% indica que, del total dels locals comercials disponibles en una àrea 

comercial, hi ha un 80% de locals amb activitat reconegut i un 20% de locals que es 

consideren buits, tancats o sense activitat aparent (Eixos.cat). 

 

                                                      
3 Diagnosi de l’ecosistema comercial dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB), Desenvolupament Social i Econòmic, desembre 2017.  
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IATC =
locals 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑡𝑠

locals 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
x 100 

 

Es defineix que per un IATC per sota del 80% es considera un cert punt crític, ja que 

indica que l’àrea comercial està deprimida per la presència de nombrosos locals buits. 

 

Índex d’Atracció Comercial (IAC): 

Aquest índex mesura el percentatge de comerços d’activitat econòmica 

considerada com a no-quotidiana respecte del total d’activitats comercials d’una àrea 

comercial donada. L’activitat econòmica no-quotidiana seria la que duen a terme tots 

aquells comerços que posen a la venta productes que no són de primera necessitat, però 

si de valor per al benestar del consumidor potencial que, per tant, estaria disposat a 

desplaçar-se fora de la seva àrea de residència per tal d’adquirir-los (segons Eixos.cat es 

considera comerç no-quotidià els d’equipaments per a la llar, equipaments per a la 

persona i la cultura i el lleure). 

IAC =
𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟ç 𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑑𝑖à

𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟ç 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
x 100 

Índex de Centralitat Turística (ICT): 

Pel que fa a l’Índex de Centralitat Turística és un índex que permet establir una 

jerarquia de nuclis en una destinació turística en funció dels serveis i el comerç destinat 

totalment o en part a la població turística. 

 

La seva aplicació permet detectar l’impacte de l’activitat turística sobre els nuclis 

d’una destinació i serveix per analitzar les variacions en la seva estructura comercial. El 

procediment per a calcular-lo es basa en les teories postulades per Biagini (1986), qui 

exposa que un nucli turístic agrupa diferents tipus d’habitants (població que resideix al 

propi nucli, els turistes que pernocten a la localitat i els turistes pendulars, que pernocten 

fora de la localitat però hi acudeixen atrets per la seva dotació de serveis) i ofereix dos 

tipus de serveis; els bàsics, que inclouen els serveis que són per a la població resident i 

que són utilitzats per la població visitant i els no bàsics, que es centra exclusivament en 

les diferents estructures d’allotjament turístic. 

𝑓(𝑥) = ∑ 𝑆𝑖 ·  𝑃𝑖

 

𝑛
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Si: el nombre d’establiments d’un determinat servei existent en el nucli turístic. 

Pi: el coeficient de concentració que es calcula: Pi = 100 / √Ti, On Ti equival al nombre total 

d’establiments d’un determinat servei de l’àrea o destinació turística que s’està analitzant. 

 

L’ICT es calcula en base a la suma de la centralitat dels diversos serveis i per ser 

eficients a l’hora d’interpretar-lo cal definir quins són els serveis que es tenen en 

consideració. En aquest cas, s’ha calculat per a cada barri analitzat de Maó a partir de la 

creació d’una variant de l’índex. Es contemplen quatre categories: 

 

- Oferta d’allotjament. En la que es tenen en compte els establiments d’allotjament 

turístic. 

- Oferta gastronòmica. Que contempla la oferta de Restaurants, Bars de tapes, 

Cafeteria i granja, Menjar ràpid i Bars de copes i discoteques. 

- Oferta de transport. En la que hi entren els establiments de lloguer de vehicles 

tant d’ús terrestre com marítim. 

- Oferta de patrimoni cultural. Recull el patrimoni físic de la ciutat que apareix a 

les diferents categories de la pàgina web de l’Ajuntament de Maó. 

Per altra banda s’ha cregut adient la inclusió dels següents indicadors, que 

analitzen la situació del turisme dels municipis de l’illa en general per tal de veure quin 

és el context de Menorca com a destinació turística i quin paper hi juga el municipi de 

Maó4. 

 

Taxa de Funció Turística (TFT). 

Aquesta taxa mesura la relació percentual entre el nombre de llits o places 

disponibles pels turistes en una localitat i la seva població resident. Es tracta de veure 

quin és el potencial turístic d’un lloc determinat. La taxa estableix diversos llindars en 

funció del grau d’especialització turística: de 0 a 100, mínima funció turística; de 10 a 

100, semiespecialització turística; de 100 a 1000, especialització turística (que es 

considera forta a partir de 400); més de 1000, hipertròfia funcional (Defert, 1967). 

 

                                                      
4 Les dades utilitzades per a les taxes de funció turística s’han extret de Llurdés-Coit, J., Torres-Bagur, M. 
(2015). Menorca: del tercer boom turístic a la crisi econòmica i el paper del Pla Territorial Insular. Treballs 
de la Societat Catalana de Geografia, 79, pp. 39-67 
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TFT =
𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑠 𝑡𝑢𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠

𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡
x 100 

Taxa de Funció Turística Residencial (TFTR): 

Mesura el pes o la importància percentual de la segona residència en relació a 

l’habitatge principal5 en un espai determinat i els llindars que s’estableixen en la 

interpretació de la taxa són els mateixos que per a la taxa de funció turística, però en 

aquest cas a partir de 50-75 ja es pot parlar d’especialització (Barbier, 1966; Renucci, 

1984). 

TFTR =
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑à𝑟𝑖𝑒𝑠

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑠
x 100 

 

Taxa de Funció Turística Espacial (TFTE): 

Mesura el pes de la funció turística o la densitat d’ocupació de l’allotjament 

turístic d’un determinat lloc, relacionant el nombre de places turístiques i el territori que 

dona suport a les places. La interpretació dels resultats es fa d’igual forma que la Taxa de 

Funció Turística (Defert, 1967). 

 

TFTE =
𝑇𝐹𝑇

𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 (𝑘𝑚2)
 

 

5.3. Representació cartogràfica de la informació tractada 
 

Una vegada s’han consultat les diferents fonts estadístiques per tal de recollir i 

tractar la informació necessària per al càlcul dels indicadors, es passa a la seva 

representació cartogràfica per tal de poder analitzar la situació i la distribució espacial de 

les dades. 

El primer pas ha estat definir quina ha de ser l’àrea d’estudi, incògnita que ha estat 

resolta mitjançant la divisió de la ciutat en els 9 barris (Figura 20) que estan catalogats a 

la pàgina web de l’Ajuntament de Maó. 

                                                      
5 Segons l’Institut Nacional d’Estadística (INE) un habitatge es considera principal quan és utilitzada tota 

o la major part de l’any com a residencia habitual d’una o més persones. 
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Figura 20: Divisions dels barris de la ciutat de Maó. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Aquesta divisió permetrà realitzar el càlcul i la representació d’alguns dels 

indicadors de manera simplificada. Per a poder treballar la informació de manera més 

detallada i un major grau de comoditat, s’ha decidit realitzar una subdivisió dels barris en 

21 seccions (Figura 21). Aquesta base cartogràfica ha estat la que ha permès la resta de 

producció cartogràfica que segueix en següents apartats del treball. 

 

 

Figura 21: Divisions de les seccions utilitzades per a l’estudi dels barris. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Una vegada s’han presentat les diverses qüestions metodològiques i les passes a seguir, 

es passa a introduir l’apartar dels resultats de l’anàlisi. 
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6. RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 

Com s’ha vist, les afiliacions a la Seguretat Social tant en serveis d’allotjament 

com en altres activitats turístiques han anat augmentat progressivament, adoptant les 

tendències que s’observen en molts dels nuclis urbans que formen part d’una destinació 

turística. En aquest sentit a continuació es presenta l’anàlisi i la discussió dels resultats 

obtinguts després de registrar tots els comerços de la ciutat de Maó. 

6.1. Observació general dels resultats obtinguts 

 
Per a la correcta interpretació del registre que s’ha dut a terme, es presenta una 

taula amb la classificació dels comerços que s’ha realitzat a peu de carrer. Per a facilitar 

l’anàlisi, s’ha decidit generar una classificació dels comerços en sectors si subsectors a 

partir dels quals poder obtenir una visió de la tipologia i la distribució comercial de cada 

un dels barris analitzats (Taula 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1: Classificació dels comerços de la ciutat de Maó (Gener, 2018) 

Font: Elaboració pròpia. 

Codi Sector Subsector Nº
01 Equipaments per a la llar 112

0101 Basar 7
0102 Electrodomèstics 10
0103 Ferreteria 15
0104 Fusteria 19
0105 Llar, decoració i mobiliari 59
0106 Materials de construcció 2

02 Equipaments per a la persona 200
0201 Articles esportius 11
0202 Articles per a nens 10
0203 Joieria, rellotgeria i bijuteria 17
0204 Merceria i llenceria 11
0205 Òptica 8
0206 Perfumeria i drogueria 15
0207 Roba i complements 108
0208 Sabateria 20

03 Hostaleria i restauració 233
0301 Bar de copes i discoteca 18
0302 Bar de tapes 45
0303 Cafeteria i granja 66
0304 Hotels i similars 15
0305 Menjar ràpid 18
0306 Restaurant 71

04 Serveis comercials 563
0401 Agència de viatges 11
0402 Arranjament de roba i sabates i claus 2
0403 Banca i serveis financers 26
0404 Centre educatiu privat 12
0405 Consultori 1
0406 Estètica i bellesa 20
0407 Gimnàs i acadèmia 15
0408 Immobiliària 33
0409 Instal·lacions i subministraments 53
0410 Locutori 2
0411 Loteries i apostes de l'Estat 3
0412 Mascotes 8
0413 Oficina de correus i missatgeria 2
0414 Perruqueria 52
0415 Serveis de neteja 4
0416 Serveis professionals 231
0417 Telefonia 9
0418 Tintoreria 4
0419 Construcció 18
0420 Distribució i logística 57

05 Cultura i lleure 53
0501 Art i col·lecció 10
0502 Audiovisual 3
0503 Cinema, teatre i musica 7
0504 Fotografia 4
0505 Jocs i atraccions 9
0506 Papereria, llibreria i copisteria 20

06 Comerç quotidià alimentari 109
0601 Aviram 0
0602 Bodega 5
0603 Carnisseria 8
0604 Centres comercials i supermercats 17
0605 Comestibles 15
0606 Congelats 12
0607 Dolços i pastissos 16
0608 Forn de pa 18
0609 Fruites i verdures 5
0610 Mercat municipal 0
0611 Peix i marisc 2
0612 Queviures 11
0613 Xarcuteria 0

07 Transport privat 114
0701 Aparcament 0
0702 Autoescola 4
0703 Autorentat 1
0704 Benzinera 5
0705 Concessionari 26
0706 Lloguer de vehícles 38
0707 Taller mecànic 40

08 Indústria 3
0801 Bisuteria 3

09 Altres establiments comercials 83
0901 Eròtics 1
0902 Esotèrics 2
0903 Estanc 8
0904 Farmàcia i ortopèdia 13
0905 Floristeria 4
0906 Informàtica 14
0907 Quiosc 1
0908 Regals i souvenirs 25
0909 Varietats 15

10 Altres 32
1001 Altres 32

11 Local buit 299
1101 Local buit 299

Comerços totals 1801
Locals buits 299

Locals ocupats 1502

Codi Sector Subsector Nº
01 Equipaments per a la llar 112

0101 Basar 7
0102 Electrodomèstics 10
0103 Ferreteria 15
0104 Fusteria 19
0105 Llar, decoració i mobiliari 59
0106 Materials de construcció 2

02 Equipaments per a la persona 200
0201 Articles esportius 11
0202 Articles per a nens 10
0203 Joieria, rellotgeria i bijuteria 17
0204 Merceria i llenceria 11
0205 Òptica 8
0206 Perfumeria i drogueria 15
0207 Roba i complements 108
0208 Sabateria 20

03 Hostaleria i restauració 233
0301 Bar de copes i discoteca 18
0302 Bar de tapes 45
0303 Cafeteria i granja 66
0304 Hotels i similars 15
0305 Menjar ràpid 18
0306 Restaurant 71

04 Serveis comercials 563
0401 Agència de viatges 11
0402 Arranjament de roba i sabates i claus 2
0403 Banca i serveis financers 26
0404 Centre educatiu privat 12
0405 Consultori 1
0406 Estètica i bellesa 20
0407 Gimnàs i acadèmia 15
0408 Immobiliària 33
0409 Instal·lacions i subministraments 53
0410 Locutori 2
0411 Loteries i apostes de l'Estat 3
0412 Mascotes 8
0413 Oficina de correus i missatgeria 2
0414 Perruqueria 52
0415 Serveis de neteja 4
0416 Serveis professionals 231
0417 Telefonia 9
0418 Tintoreria 4
0419 Construcció 18
0420 Distribució i logística 57

05 Cultura i lleure 53
0501 Art i col·lecció 10
0502 Audiovisual 3
0503 Cinema, teatre i musica 7
0504 Fotografia 4
0505 Jocs i atraccions 9
0506 Papereria, llibreria i copisteria 20

06 Comerç quotidià alimentari 109
0601 Aviram 0
0602 Bodega 5
0603 Carnisseria 8
0604 Centres comercials i supermercats 17
0605 Comestibles 15
0606 Congelats 12
0607 Dolços i pastissos 16
0608 Forn de pa 18
0609 Fruites i verdures 5
0610 Mercat municipal 0
0611 Peix i marisc 2
0612 Queviures 11
0613 Xarcuteria 0

07 Transport privat 114
0701 Aparcament 0
0702 Autoescola 4
0703 Autorentat 1
0704 Benzinera 5
0705 Concessionari 26
0706 Lloguer de vehícles 38
0707 Taller mecànic 40

08 Indústria 3
0801 Bisuteria 3

09 Altres establiments comercials 83
0901 Eròtics 1
0902 Esotèrics 2
0903 Estanc 8
0904 Farmàcia i ortopèdia 13
0905 Floristeria 4
0906 Informàtica 14
0907 Quiosc 1
0908 Regals i souvenirs 25
0909 Varietats 15

10 Altres 32
1001 Altres 32

11 Local buit 299
1101 Local buit 299

Comerços totals 1801
Locals buits 299

Locals ocupats 1502
Comerços totals 1801
Locals buits 299
Locals ocupats 1502
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Com es pot observar s’han registrat un total de 1801 comerços, dels quals 299 

eren locals que no presentaven cap activitat comercial en el moment de l’enregistrament. 

Una de les hipòtesis marcades al començament, es centra en observar si aquest nombre 

es redueix davant l’arribada de la temporada turística, dades que es podran observar més 

endavant. 

Cal destacar que en aquest treball s’ha considerat com a barri el Polígon Industrial 

de Maó (POIMA), ja que la seva proximitat i importància ho han fet pertinent. En aquest 

sentit, podria semblar estrany parlar de comerç local al polígon industrial, però val a dir 

que la classificació utilitzada ha permès una correcta interpretació de la seva realitat. Una 

realitat on l’activitat turística hi té cada vegada més importància. 

La primera de les representacions cartogràfiques presenta una visió general de 

l’àrea d’estudi i s’acompanya d’un mapa de calor, a partir del qual es pot interpretar la 

concentració espacial dels comerços de la ciutat. A través dels colors vermellosos es 

poden identificar els principals eixos comercials que, en aquest cas són principalment 5. 

Com era d’esperar, el més important es troba en el casc antic de la ciutat i és el 

més gran. La presència de marques internacionals, carrers de vianants i senyalització 

turística són elements que, una vegada identificats amb el treball de camp, permeten 

afirmar que el centre de la ciutat de Maó ha estat al corrent de les noves tendències 

urbanes i ha sabut evolucionar com un dels principals nuclis urbans de l’illa. Per altra 

banda, a la perifèria es troben els altres 4 eixos comercials que no presenten grans 

singularitats. Es troben en barris de caràcter residencial o prop de les principals vies de 

comunicació de la ciutat, la qual cosa indica un menor dinamisme. 

Pel que fa al polígon industrial, aquest es troba dividit en quatre fases, de les quals 

la més nova està en procés de creixement gràcies a l’arribada d’algunes grans superfícies 

de marques conegudes tant a nivell nacional com a nivell internacional. El principal 

dinamisme del polígon gira al voltant de dues artèries principals que donen accés a tota 

l’àrea industrial. 
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Al mapa s’hi adjunta un gràfic amb la classificació dels comerços per sectors i 

s’hi afegeixen unes il·lustracions orientatives ordenades segons el pes que tenen a la 

ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Il·lustracions dels sectors comercials analitzats.  
Font: Elaboració pròpia. 

 

S’observa com el sector de serveis comercials destaca per damunt de la resta amb 

una presència del 38 % sobre el total de comerços. Es tracta del sector més divers, ja que 

hi entren des d’una agència de viatges a centres d’estètica i bellesa, passant per oficines 

bancàries o immobiliàries.  

En un segon nivell apareixen els serveis d’hostaleria i restauració amb un 16 % 

(que tenen en compte els allotjaments hotelers i similars així com els restaurants, bars i 

cafeteries) i els equipaments per a la persona amb un 13 % (que recullen botigues de roba, 

joieries, drogueries,...). 

En tercer lloc i amb un 8 % entrarien les empreses relacionades amb el sector del 

transport privat (autoescoles, benzineres, concessionaris, lloguer de vehicles terrestres i 

marítims i tallers), i amb un 7 % les botigues d’equipaments per a la llar (basars, 

electrodomèstics, mobiliari i decoració) i els establiments de comerç quotidià alimentari 

(botigues de comestibles, fruites i verdures, gelateries, supermercats,...). 

En un últim esglaó sortirien representats la categoria d’altres establiments 

comercials amb un 6 % (estancs, farmàcies, informàtica, regals i souvenirs,...) i la cultura 

Serveis comercials  
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i el lleure, que amb un 4 % és la categoria minoritària (galeries d’art, papereries, centres 

de joc i atraccions,...). 

 

A la següent Taula 2 es presenten els resultats obtinguts per tipologies comercials 

i per barris així com un resum dels locals ocupats i buits que serviran per al posterior 

anàlisi d’alguns indicadors. 

 

 
Taula 2. Distribució i tipologia dels comerços de la ciutat. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Feta aquesta repassada general de la realitat comercial de la ciutat, i per a realitzar 

un primer cop d’ull a la distribució per barris, es presenta la Figura 24 amb la tipologia 

comercial dels 9 barris de la ciutat al més de gener del 2018. 

 

 
Figura 24: Tipologia comercial dels barris de la ciutat de Maó. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Cal destacar que la gràfica representa el percentatge que suposa cada sector 

analitzat en el total dels comerços de cada barri, per tant, les dimensions dels segments 

no són comparables en volum, si no que cal observar-ho de manera individualitzada. Per 

a comparar entre barris, cal utilitzar les dades numèriques. 

A B C D E F G H P

Polígon 

Industrial de 

Maó

Camí de ses 

Vinyes

Dalt Sant Joan 

i Plaça Eivissa

Centre 

Històric

Tanques del 

Carme i Fort 

de l'Eau

Molí d'Es Pla i 

Andreadoria

Avinguda 

Menorca i Sínia 

Costabella

Malbúger i 

Camí d'En 

Barrotes

Port de Maó

Altres 25 1 0 4 1 0 1 0 0 32

Altres establiments comercials 2 12 1 29 7 9 12 0 11 83

Comerç quotidià alimentari 8 19 1 33 9 7 23 1 8 109

Cultura i lleure 4 9 0 23 4 5 7 0 1 53

Equipaments per a la llar 44 11 4 19 7 14 12 1 0 112

Equipaments per a la persona 7 15 1 139 2 8 16 0 12 200

Hostaleria i restauració 2 27 3 71 20 26 14 7 63 233

Serveis comercials 133 73 13 108 81 59 68 14 14 563

Transport privat 66 15 3 3 1 5 6 1 14 114

Locals ocupats 294 182 26 429 132 133 159 24 123 1502

Locals buits 16 60 9 63 41 42 40 15 13 299

Locals totals 310 242 35 492 173 175 199 39 136 1801

IATC 94,84 75,21 74,29 87,20 76,30 76,00 79,90 61,54 89,78

IAC 17,74 14,46 14,29 36,79 7,51 15,43 17,59 2,56 9,56

ICT 333,86 329,04 56,84 936,38 301,85 229,13 143,17 80,29 676,64

TOTAL
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A grans trets, el que s’observa és un predomini general dels colors verdosos que 

són els equipaments per a la persona, els serveis d’hostaleria i restauració i els serveis 

comercials, aquests últims, predominants en la majoria de barris perifèrics i de naturalesa 

residencial com són els barris des Camí de ses Vinyes, Dalt Sant Joan i Plaça Eivissa, 

Tanques del Carme i Fort de l’Eau, es Molí d’es Pla, l’Avinguda Menorca i Malbúger. 

Per altra banda, els barris que presenten un comportament diferent i que juguen un paper 

clau per entendre la realitat comercial i turística de la ciutat són els següents:  

 El polígon industrial. El sector de serveis comercials té un pes important a causa 

del subsector de serveis professionals, el de distribució i logística, el de 

instal·lacions i subministraments i la construcció.  

 El centre de la ciutat. Pel que fa al casc antic, el paisatge comercial es vertebra 

sobre tres eixos principals. En primer lloc destaquen els equipaments per a la 

persona (gràcies a la gran presència de botigues de roba i complements), els 

serveis comercials (sobretot serveis professionals, immobiliàries i perruqueries) i 

el subsector d’hostaleria i restauració (amb gran presència de cafeteries, 

establiments d’allotjament turístic i bars de tapes). 

 El port de Maó. Juntament amb el casc antic, és el principal atractiu turístic de la 

ciutat de manera que la majoria de la oferta d’hostaleria i restauració s’hi 

concentra com a un dels eixos vertebradors del paisatge comercial. En el cas del 

port de Maó, tot i que en número, la presència del sector, és inferior, té un pes 

molt més important que en el casc antic. Això es deu a un ambient de luxe, passeig 

i gaudi que es pot respirar en algunes zones del port. 

 

6.2. Observació individualitzada dels resultats obtinguts 
 

Per a obtenir una visió més clara de cada un dels barris, es presenta una fitxa 

individualitzada amb alguns dels paràmetres estadístics que s’han analitzat i que han estat 

explicats en l’apartat de la metodologia del treball. La representació cartogràfica de la 

distribució comercial ha permès diagnosticar una sèrie de tendències a observar en 

cadascun d’ells. 
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El polígon industrial de Maó (POIMA) es troba 
ben comunicat amb la ciutat, tot i que la majoria 
de desplaçaments es fan amb vehicle privat. La 
migració de comerç local propi de la ciutat cap 
a l’espai industrial pot generar nous patrons de 
mobilitat urbana. L’aparició de grans superfícies 
i espais com gimnasos, botigues de roba i 
serveis professionals o activitats lúdiques 
atreuen la mirada del potencial consumidor tant 
de Maó com dels municipis propers.  
 
Observacions: nova centralitat, ús del transport 
privat, poca sostenibilitat ambiental. 

Comerços totals: 310 
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Comerços totals: 242 

El camí de Ses Vinyes és un dels barris que formen una 
transició entre el polígon industrial i el centre de la ciutat 
i s’ubica a la sortida de la ciutat cap a la carretera Me-1. 
Presenta 2 dels principals centres educatius de la ciutat i 
és tracta d’un dels barris més dinàmics en quant a la 
circulació i la renovació del comerç local es refereix. 
Predominen sobretot els serveis comercials gràcies a la 
presència de serveis professionals, junt a una important 
oferta de bars i cafeteries. Destacar la presència de l’hotel 
Artiem Capri com un dels principals dinamitzadors de la 
zona. Destaca la presència de comerç ètnic al carrer 
Miguel de Veri, entre els que es troben carnisseries halal, 
basars orientals i  locutoris entre altres. 
 
Observacions: un dels barris menys atractius de la ciutat, 
tot i que té potencial gràcies a la proximitat d’antigues 
fàbriques de bisuteria. 
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Comerços totals: 35 

Dalt Sant Joan i Sa Plaça Eivissa és un dels barris 
menys comercials de la ciutat sobretot, per la seva 
morfologia urbana. La part més al nord presenta un 
paisatge de cases adossades amb jardí. Al centre, un 
parc infantil amb una pista de bàsquet que, 
juntament amb el Centre de Salud de Dalt Sant Joan 
són els únics elements que poden donar vida a la 
zona. El mirador del port és aprofitat per 
l’articulació d’un espai verd que acaba confluint 
amb un dels històrics hotels de la ciutat, el Catalonia 
Mirador d’Es Port. 
 
Observacions: La falta de comerç provoca que la 
població resident es desplaci cap al centre o altres 
barris propers. El paper del vehicle privat  pren 
importància, ja que es situa a la perifèria. 
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Comerços totals: 492 

El centre històric de Maó representa el principal eix 
comercial de la ciutat. Hi predominen els 
equipaments per a la persona, seguit dels serveis 
comercials i els d’hostaleria i restauració. S’observa 
una gran concentració a la part central, en canvi 
destaca la poca presència de comerç a la part nord. 
L’entorn presenta una sèrie d’espais oberts amb 
potencial com la Plaça Explanada o el Parc d’Es 
Freginal. Creixent presència de grans companyies i 
franquícies.  
 
Observacions: Continua pèrdua d’establiments 
tradicionals davant la falta d’innovació i la pressió de 
grans marques. Concentració en els dos carrers 
principals: Carrer de Ses Moreres que connecta amb 
Costa de Hannover i Es Carrer Nou. 
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Comerços totals: 173 

Tanques del Carme (al nord) i Fort de l’Eau són les dues 
parts d’aquest barri que s’enclava en un dels principals 
accessos al port de Maó. El barri presenta dues artèries 
principals com són el Camí d’Es Castell i el Carrer del Carme. 
Destaca l’Avinguda Fort de l’Eau com un dels eixos 
comercials de la ciutat, encara que no presenta gran 
dinamisme a  causa de la gran circulació de vehicles que 
experimenta. La zona presenta dos equipaments: el club 
esportiu de la Unió i l’Hospital Verge del Toro. 
 
Observacions: L’arribada de noves marques a dotat d’un 
major dinamisme en el centre de la ciutat. Fort de l’Eau es 
converteix cada cop més en un espai de pas. La zona nord, 
gràcies al mirador, accessos al port i la instal·lació de nous 
hotels d’interior fan augmentar la presència de visitants. 
 

61 % 

15 % 

5 % 

3 % 

7 % 

5 % 

 E 

F
ig

u
ra

 2
4

.5
: 

T
a

n
q

u
es

 d
el

 C
a

r
m

e 
i 

F
o

rt
 d

e 
l’

E
a

u
. 

Fo
nt

: E
la

bo
ra

ci
ó 

pr
òp

ia
. 



 

60 

Pol, M. (2018): Les influències del turisme en la tipologia i la distribució comercial de la ciutat de Maó (Menorca).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comerços totals: 175 

Es Molí d’Es Pla i Andreadoria formen un altre dels barris 
residencials de la ciutat. Queda enquadrat per 3 vies 
principals de comunicació: dues que connecten amb el 
centre, i la circumval·lació de la Via Ronda que és la via 
més ràpida de tota la ciutat. Al centre, el carrer de Sant 
Manuel juntament amb carrer de Borja Moll formen un 
altre dels eixos comercials a tenir en compte. Serveis 
professionals, botigues de decoració, espais de 
restauració i menjar per emportar així com algunes 
perruqueries i acadèmies formen l’entramat del barri. Una 
zona d’oci nocturn i un parell de grans supermercats li 
acaben de donar forma. 
 
Observacions: Alta concentració de perruqueries i centres 
d’estètica i bellesa. Gran quantitat de locals buits. Noves 
promocions immobiliàries. 
 

44 % 

11 % 

6 % 

4 % 

7 % 

5 % 

20 % 

4 % 

 F 

F
ig

u
ra

 2
4

.6
: 

M
o

lí
 d

’E
s 

P
la

 i
 A

n
d

re
a

d
o

ri
a

. 
Fo

nt
: E

la
bo

ra
ci

ó 
pr

òp
ia

. 



 

61 

Pol, M. (2018): Les influències del turisme en la tipologia i la distribució comercial de la ciutat de Maó (Menorca).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comerços totals: 199 

El barri conformat per l’Avinguda Menorca i la zona de Sínia 
Costabella és un dels principals accessos de tràfic rodat al 
centre de la ciutat i connecta amb l’estació central 
d’autobusos. Presenta un espai obert a la part més oriental, 
mentre que a l’oest s’aixequen grans blocs que formen un 
entramat residencial amb carrers molt similars. A la part 
més al nord s’arriba a la Plaça Explanada, on el paisatge 
comercial comença a transformar-se en el que s’identifica 
amb els cascs antics de les ciutats. Els serveis professionals 
que predominen a la resta del barri, passen a ser botigues 
de roba, pastisseries, gelateries i botigues de souvenirs. 
 
Observacions: La presència de l’estació d’autobusos 
proporciona cert dinamisme a la zona. Al sudoest s’hi troba 
un espai paralitzat urbanísticament que s’ha convertit en 
una de les bosses d’aparcament més importants de la zona. 
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Comerços totals: 39 

Malbúger forma la part més moderna de la ciutat i es Camí 
d’En Barrotes, era fins fa poc el principal accés al municipi 
de Sant Lluís. Per la seva morfologia urbana és fàcil 
interpretar que el comerç local serà gairebé testimonial. 
La presència d’equipaments com la seu del Consell Insular 
de Menorca (CIME), l’Hospital Mateu Orfila i un gran 
complex esportiu donen personalitat a la zona. La plaça 
central esdevé punt de trobada en algun dels bars de 
tapes i cafeteries més accessibles de la ciutat.  
 
Observacions: Tret d’algun establiment, la resta ha anat 
canviant de raó comercial o ha anat canviant de mans 
ràpidament davant la falta de dinamisme. El centre de la 
ciutat esdevé el principal centre d’oci, mentre que 
aquesta zona es nodreix dels treballadors i del 
desplaçament de la població que necessiti dur a terme 
alguns tràmits puntuals. 
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Comerços totals: 137 

El Port de Maó és un dels principals atractius turístics de 
la ciutat. Presenta gran part de la oferta gastronòmica, així 
com la principal zona d’oci nocturn.  
A causa de la presència de grans iots i del port esportiu, 
destaca la presència d’establiments de lloguer 
d’embarcacions així com de cotxes i motos. 
Botigues de roba, complements i souvenirs, gelateries i 
articles de pesca acompanyen la oferta de restauració que 
es distribueix per la part més oriental. 
 
Observacions: Gran importància del turisme a la zona, ja 
que s’observa una gran diferència entre temporada alta i 
temporada baixa. Durant l’hivern es limita a ser una zona 
de pas, mentre que durant l’estiu es converteix, 
juntament amb el centre de la ciutat en el motor 
econòmic i d’oci de la ciutat. 
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6.3. Anàlisis d’indicadors 
 

Una vegada s’ha vist la distribució i la tipologia comercial dels barris de la ciutat 

mitjançant les fitxes individuals, cal donar una visió de conjunt mitjançant la 

representació de la distribució del teixit comercial.  

Per seccions d’estudi, destaca el centre històric de la ciutat D2 i D4 (170 i 166 

establiments) i la secció B2 (166) amb més de 150 establiments comercials. En un segon 

nivell trobem algunes de les seccions perifèriques i que compten amb alguns 

equipaments, grans superfícies i bons sistemes de comunicació amb disponibilitat 

d’aparcament F2 (137), G1 (132), D3 (127), A4 (114) i E2 (104). 

 

 
Figura 25: Distribució del teixit comercial de la ciutat de Maó. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

A l’altre cara de la moneda s’observa com la zona nord del centre històric presenta 

un paisatge comercial molt més pobre. Les seccions C1 (28) i C2 (7) són espais de caràcter 

residencial mentre que la D1 (29) conserva la morfologia urbana antiga de la ciutat amb 

carrers estrets i poc accessibles tant per al tràfic com per als vianants. Situació que es 
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repeteix a la secció F1 (38). Una altra realitat és la que presenta la part occidental del port 

de Maó P1 (33), que queda una mica apartada dels accessos a peu des del centre de la 

ciutat i tret de la part central no hi ha presència comercial. Tot i així, està previst que a la 

part més al nord de la secció P1 s’acabi construint un petit complex en el qual es donaria 

cabuda a noves oportunitats de desenvolupament. 

Passant a la representació del càlcul d’alguns indicadors que s’han cregut adients 

per a la correcta representació de la realitat comercial de la ciutat es presenta la Figura 

26 on es presenta l’Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial (IATC), el qual posa de 

relleu el paper dels locals comercials que estan en desús i que d’alguna manera acaben 

distorsionant el paisatge comercial. Com més elevat sigui el nombre de locals buits 

respecte el total d’establiments comercials d’una secció determinada, més baix serà el seu 

IATC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial (IATC). 
Font: Elaboració pròpia. 

 

En aquest sentit, s’observa com gran part de la ciutat presenta un IATC per sota 

del 80 %, tot i que en conjunt, el 83,4 % de la planta comercial correspon a locals ocupats, 

amb un 16,6 % de locals que no presenten cap activitat aparent. Es considera que per sota 

del 80 % s’estaria davant una situació preocupant, a que s’estaria davant d’una àrea 

comercial deprimida per la presència de nombrosos locals buits, així que les xifres 

marquen una tendència a observar en el futur. És cert que, les dades poden estar 

IATC 
83,4 % 
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vinculades al model urbanístic predominant (les plantes baixes dels edificis podrien ser 

utilitzades per altres usos com aparcaments o habitatge) o a les expectatives del propietari 

del local comercial.  

 

 
Taula 3. Índex d’aprofitament del teixit comercial per seccions. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

 
Figura 27: Índex d’Aprofitament del Teixit Comercial (IATC). 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Pel que fa al centre històric, tres de les quatre seccions presenten un IATC 

correcte, sent la secció D1 una àrea comercial deprimida. Les seccions C1, B2, F2 i H1 

serien les altres àrees que presentarien uns valors crítics 

A B C D E F G H P

Polígon 

Industrial 

de Maó

Camí de ses 

Vinyes

Dalt Sant 

Joan i Plaça 

Eivissa

Centre Històric

Tanques del 

Carme i Fort 

de l'Eau

Molí d'Es 

Pla i 

Andreadori

a

Avinguda 

Menorca i 

Sínia 

Costabella

Malbúger i 

Camí d'En 

Barrotes

Port de 

Maó

Secció 1 83,72 76,32 67,86 68,97 75,36 81,58 78,03 87,88

Secció 2 97,73 74,70 100,00 87,65 76,92 74,45 83,58 90,00

Secció 3 95,38 82,68

Secció 4 96,49 93,37

Total 94,84 75,21 74,29 87,20 76,30 76,00 79,90 61,54 89,78

Índex d'Aprofitament del teixit comercial (IATC)

Secció/Barri
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Per altra banda, l’Índex d’Atracció Comercial (IAC) ens posa en relació el comerç 

no quotidià (que compren els sectors d’equipaments per a la llar, equipaments per a la 

persona i el de cultura i lleure) amb el total de comerços de cada secció. En aquest sentit, 

com més gran sigui el percentatge de l’IAC dels barris, aquest tipus de comerç tindrà una 

representació major a dins del seu teixit comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Índex d’Atracció Comercial (IAC). 
Font: Elaboració pròpia. 

 

En aquest cas, significa que el 32,1 % dels comerços de la ciutat presenten una 

activitat comercial no quotidiana, la qual cosa pot  motivar el desplaçament del 

consumidor potencial. Això permet dinamitzar els altres sectors comercials com la 

restauració o l’oci de l’entorn immediat entre altres coses. 

 

 
Taula 4. Índex d’atracció comercial per seccions. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

A B C D E F G H P

Polígon 

Industrial 

de Maó

Camí de ses 

Vinyes

Dalt Sant 

Joan i Plaça 

Eivissa

Centre Històric

Tanques del 

Carme i Fort 

de l'Eau

Molí d'Es 

Pla i 

Andreadori

a

Avinguda 

Menorca i 

Sínia 

Costabella

Malbúger i 

Camí d'En 

Barrotes

Port de 

Maó

Secció 1 16,28 9,21 10,71 10,34 7,25 15,79 15,15 6,06

Secció 2 15,91 16,87 28,57 37,06 7,69 15,33 22,39 11,00

Secció 3 18,46 39,37

Secció 4 19,30 39,16

Total 17,74 14,46 14,29 36,79 7,51 15,43 17,59 2,56 9,56

Índex d'Atracció Comercial (IAC)

Secció/Barri

IAC 
32,1 % 
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Com s’ha pogut apreciar a les fitxes, el centre històric és la zona en la que el 

comerç no quotidià tenia un pes major. El gran nombre de botigues de roba, sabates i 

complements (96), de cosmètiques i joieries (13 respectivament) unit a botigues de 

mobles i decoració (14) o galeries d’art i col·lecció (8) provoca que l’IAC es situï en un 

36.8 %.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Índex d’Atracció Comercial (IAC). 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Pel que fa als barris més perifèrics, s’entén que aquests no presenten un gran 

nombre d’establiments comercials que no tinguin un ús quotidià, de manera que l’IAC 

pren valors més baixos i significarà que no presenten una capacitat d’atracció tan elevat 

com el centre històric. 

Aquests barris que presenten un IAC i un IATC més baixos, coincideixen 

justament amb els que presenten un menor nombre d’elements patrimonials, els de la 

perifèria. La següent Figura 30 analitza la presència dels establiments comercials en un 

perímetre de 100 metres respecte a un element patrimonial de la ciutat. Si es fa la 



 

69 

Pol, M. (2018): Les influències del turisme en la tipologia i la distribució comercial de la ciutat de Maó (Menorca).  

 

comparació amb la figura anterior, s’observa com els barris amb menor presència 

d’elements patrimonials acostumen a tenir resultats inferiors als que sí que en tenen. 

Figura 30:  Presència comercial en el perímetre patrimonial. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Pel que fa a la tipologia dels 613 establiments comercials que quedarien 

concentrats en els perímetres patrimonials, es presenta la següent Figura 31. En general, 

el patrimoni cultural es concentra alrededor del centre històric així que la tipologia 

comercial predominant en aquest cas és molt similar a la que s’ha observat a l’anterior 

fitxa D. Per tal de veure de manera individualitzada quina és la tipologia d’establiments 

que es concentra, s’han extret les xifres de cada barri que presenta elements patrimonials. 

En el cas dels barris contigus al centre històric de la ciutat (B i E), es deixa notar el pes 

del centre de la ciutat amb un predomini del sector dels equipaments per a la persona 

(153), seguit dels serveis comercials (136) i els serveis d’hostaleria i restauració (107). 

Els barris F, G i P en canvi, presenten una tipologia diferent. A F destaca el pes del sector 

d’hostaleria i restauració (3), a G es troben serveis comercials (18) seguit dels 

equipaments per a la persona (8) i el comerç quotidià alimentari (6) mentre que a P, com 

s’ha vist anteriorment destaca la presència de gran quantitat de restaurants de manera que 

el sector més present és el de hostaleria i restauració. El segueix el transport privat gràcies 

a que presenta nombrosos establiments de lloguer de cotxes, motos i embarcacions. 
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Figura 31: Tipologia comercial del perímetre patrimonial de Maó. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Aquestes dades es reforcen mitjançant l’Índex de Centralitat Turística (ICT), que 

ens permet donar una passa més a l’hora de definir la funcionalitat turística dels barris de 

la ciutat. En aquest cas, s’ha construït a partir de quatre tipus de oferta de serveis com són 

oferta d’allotjament, oferta gastronòmica, oferta de transport i la presència d’elements 

patrimonials (Taula 3). 

 

 

 

 B  D  E 

 F  G 

 TOTAL 

 P 
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Taula 5. Índex de Centralitat turística per barris. 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Observant la Figura 32, es pot apreciar com el barri que presenta un major ICT és 

el centre històric amb 936,4 punts, seguit del Port de Maó amb 676,6, sent  les dues zones 

més turístiques de la ciutat . El primer destaca per una gran presència de cafeteries i bars 

de tapes juntament amb 19 elements patrimonials, mentre que el segon ho fa gràcies al 

paper que juga la oferta gastronòmica i el lloguer de vehicles. 

En un segon nivell quedarien els barris el polígon industrial amb 333,9 punts i es 

Camí de ses Vinyes amb 329, xifres molt similars però amb realitats molt diferents. El 

primer concentra la oferta de serveis més variada de la ciutat, amb important presència 

de cafeteries i menjar ràpid, mentre que el segon destaca sobretot per la presència 

d’establiments i oficines de lloguer de cotxes gràcies a que les instal·lacions del polígon 

industrial ho permeten. 

En tercer lloc trobaríem el barri de Tanques del Carme i Fort de l’Eau (que gràcies 

a la presència d’establiments d’allotjament turístic es col·locaria amb 301,9 punts) i els 

barris del Molí d’es Pla i Andreadoria (229,1) i Avinguda Menorca i Sínia Costabella 

(143,2) que presentarien un major nombre d’establiments de serveis de menjar i beure 

que els barris de Malbúger i Camí d’en Barrotes i Dalt Sant Joan i sa Plaça Eivissa. 

Aquests últims són els que presenten un ICT de 80,3 i 56,8 respectivament.  

 

 

 

 

Oferta d'allotjament Oferta gastronòmica Oferta de transport Oferta de patrimoni cultural ICT
A Polígon Industrial de Maó 0 2 21 0 333,86
B Camí de ses Vinyes 1 26 6 2 329,04
C Dalt Sant Joan i Plaça Eivissa 1 2 0 1 56,84
D Centre Històric 6 64 1 19 936,38
E Tanques del Carme i Fort de l'Eau 7 13 1 1 301,85
F Molí d'Es Pla i Andreadoria 0 26 0 3 229,13
G Avinguda Menorca i Sínia Costabella 0 14 2 1 143,17
H Malbúger i Camí d'En Barrotes 0 7 1 1 80,29
P Port de Maó 0 62 11 5 676,64

15 216 43 33
25,8 6,8 15,2 17,4

Ti
Pi

Barri

Índex de Centralitat Turística dels barris de Maó (ICT)



  

0  |  ICT: 333,9 

2  |  ICT:329 

1  |  ICT: 56,8 
 

19  |  ICT: 936,4 
 

1  |  ICT: 301,9 
 

3  |  ICT: 229,1 
 

1  |  ICT: 143,2 
 

1  |  ICT: 80,3 
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6.4. L’estacionalitat del paisatge comercial 
 

En aquest últim apartat de resultats es presenta l’anàlisi a partir del qual s’observa 

els canvis que s’han produit mitjançant la comparació entre el registre realitzat durant el 

mes de gener i la observació que s’ha fet durant el mes d’agost. 

L’eix central de l’anàlisi es centra en el canvi que s’ha produti en quant al la 

distribució dels locals buits i ocupats de la ciutat durant els dos moments del temps per a 

poder comparar-los i extreuren algunes conclusions. 

En aquest sentit, el registre que es va fer durant el mes de gener deixà unes xifres 

de 299 locals buits que es distribuien, sobretot, en cinc zones de la ciutat. La Figura 33 

mostra quin són els barris amb una major presència de locals buits respecte el total de 

locals comercials disponibles. D’entre ells, Malbúger i Camí d’en Barrotes seria el que 

presenta un paisatge comercial més pobre amb 15 dels seus 24 locals en desús (62,5 %). 

En segon lloc destaquen el de Dalt Sant Joan i Plaça Eivissa (34,6 %) i es Camí de Ses 

Vinyes (33 %) amb 9 i 60 locals en desús respectivament i els barris d’es Molí d’es Pla i 

Andreadoria (31,6 %) i Tanques del Carme i Fort de l’Eau (31,1 %) amb més de 40. Un 

dels barris que també presenta 40 locals buits seria el de Avinguda Menorca i Sinia 

Costabella (25,2 %), mentre que el centre històric (14,7 %), el Port de Maó (10,6 %) i el 

polígon industrial (5,4 %) presentarien un percentatge de locals buits molt més baix i un 

paisatge comercial més ric i aprofitat. 

Cal destacar, que per qüestions de temps, en el moment del registre només es va 

observar si el local estava en desús i no si estava obert o tancat. En aquest sentit, el port 

de Maó (tot i tenir un 80,4 % dels establiments ocupats) durant el mes de gener la gran 

majoria estaven tancats a causa de l’estacionalitat turística tant marcada que presenta el 

model turístic de Menorca. En aquest sentit, l’anàlisi tracta quins han estat els canvis entre 

el mes de gener i el mes d’agost amb la intenció de veure quin és el tipus de comerços 

que van apareixent i en quines zones de la ciutat ho fan. 
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Observant les dades registrades a l’agost, la situació canvia en gairebé tots els 

barris analitzats. La Figura 34 mostra com en general la planta oberta ha augmentat 

alguns punts percentuals, destacant sobretot el centre històric, en el que s’han obert 17 

nous establiments i se n’han tancat 2, es Camí de Ses Vinyes amb 8 obertures i 6 

tancaments i l’Avinguda Menorca i Sínia Costabella amb 7 nous locals oberts enfront els 

3 que tanquen. Tot i així, i que de manera poca significativa, el barri de Malbúger i es 

Camí d’en Barrotes és el que presenta un percentatge superior amb un 12,5 % de noves 

obertures respecte al gener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Canvis en la distribució de la planta comercial oberta. 
Font: Elaboració pròpia. 

 

Per altra banda, cal destacar que els dos nous establiments del barri A són dues 

obertures de certa magnitud, ja que es tracta de dues grans superfícies com són un LIDL 

i un Decathlon. Dues accions que poden jugar un paper clau en la situació d’alguns dels 

establiments comercials competidors, sobretot en el cas del segon. Fins ara no hi havia 

opció a l’obertura de noves grans superfícies (la normativa insular estableix el llindar a 

partir de més de 400 m2) a causa de la moratòria que s’havia establert el mes de setembre 

del 2015 amb una vigència de 3 anys. Ara que s’atraca la data final, el sector comença a 

veure com es queda desprotegit davant la possible arribada de nous competidors i s’està 

treballant en l’elaboració d’un nou Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials de 

Menorca (PDSECMe)6 que permeti regular la situació. Per tal de poder veure com ha 

estat la distribució dels canvis, es pot observar la següent fitxa, en la que apareix la 

tipologia dels establiments que han obert o han tancat en el període analitzat. 

 

                                                      
6 El Consell Insular de Menorca posa a disposició de la població una pàgina web amb la informació en 
relació al PDSECMe. http://pdsecme.cime.es/pdsecme/  

http://pdsecme.cime.es/pdsecme/
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Figura 35:  Tancaments i obertures de comerços.  

Font: Elaboració pròpia. 
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Pel que fa a la tipologia del nous establiments que s’han trobat obert al mes 

d’agost, destaca el sector de l’hostaleria i restauració (amb un parell d’hotels d’interior 

de nova creació, 5 restaurants, 3 cafeteries i 2 bars de tapes). En segon lloc apareixen  

nous serveis comercials i com a complements de la oferta gastronòmica també destaca la 

obertura de  3 establiments de menjar ràpid, 3 forns de pa i 2 establiments de dolços i 

pastissos. Per últim, un dels sector a destacar i que tancarien la classificació seria el 

d’equipaments per a la persona, ja que hi hauria 3 noves botigues de roba i complements 

i 2 sabateries destinades al calçat tradicional de Menorca, l’avarca. 

Per últim i en relació al tancament d’establiments, destacaria el tancament de dos 

bars de copes tradicionals del Port de Maó (que exercien activitats que no eren per tots 

els públics), alguns supermercats i serveis comercials de barri i un establiment d’oci i 

recreació com era la pista de bitlles annexa al cinema Ocimax, just al centre de la ciutat i 

que amb els anys ha anat perdent popularitat. 

7. CONCLUSIONS 
 

Una vegada feta la presentació dels resultats, es dóna pas a l’apartat de les 

conclusions on es pretén recollir una sèrie de reflexions extretes a partir de l’elaboració 

de les diferents anàlisis que s’han dut a terme. També es comentarà si s’han assolit els 

objectius plantejats, així com una comprovació de les hipòtesis inicials. Es tancarà el 

treball amb un recull de reflexions i propostes personals.  

En quant a la valoració del treball, cal destacar que aquest forma part de la voluntat 

personal de seguir descobrint les realitats de la societat menorquina mitjançant els treballs 

d’investigació en el món del turisme, que poc a poc em permeten ampliar la meva mirada 

com a Geògraf i em van aportant noves manera d’interpretar el territori.  

7.1. Conclusions del treball 
 

L’anàlisi de la distribució i la tipologia comercial s’ha utilitzat per tal de donar 

resposta a com esta afectant l’activitat turística de Menorca en el paisatge comercial de 

la ciutat de Maó. Aquesta anàlisi permet identificar les tipologies comercials que 

predominen en cadascun dels barris de la ciutat així com alguns aspectes del 

comportament estacional de la oferta. 
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7.1.1. Conclusions de caràcter teòric. 
 

En relació als conceptes teòrics sobre els quals es sustenta el treball, s’extreuen 

les següents conclusions: 

 

- El turisme ha esdevingut una nova necessitat de consum a partir de la qual les 

societats occidentals poden omplir el seu temps lliure amb l’oci i la recreació. És 

aquí on el turisme es converteix en una activitat generadora de classes, provocant 

una distinció dels individus en la pròpia estructura social i sent una demostració 

de poder i d’estatus social. 

- L’estacionalitat turística és un dels principals problemes estructurals de moltes 

destinacions turístiques de la mediterrània i que ve donat per factors de diferent 

naturalesa tant endògens com exògens. Les conseqüències del model estacional 

poden derivar en problemes de caràcter econòmic, social i ambiental. 

- Els atractius turístics d’una ciutat no forçosament han de formar part del seu 

patrimoni històric i arquitectònic, si no que poden ser de recent creació aprofitant 

les remodelacions urbanístiques per a la creació de monuments, edificis 

emblemàtics i nous espais públics. L’embelliment de la ciutat i el seu 

posicionament estratègic com a marca que s’identifiqui amb una sèrie d’imatges 

i valors podria inferir en les seves relacions socioeconòmiques a escala nacional 

o internacional, exercint el paper de nodes on es produeixen intercanvis a partir 

d’interessos econòmics, socials, culturals o tecnològics. 

- Les relacions entre les experiències personals i els espais en els quals aquestes es 

desenvolupen són elements a tenir en compte a l’hora de dissenyar i gestionar 

l’espai urbà mitjançant la psicogeografia. Actituds, sentiments i comportaments 

es veuen alterats per la forma i la composició de l’entorn i l’espai, de manera que 

permet que el visitant interactuï amb la realitat local. 

- El fet de generar una imatge dinàmica, viva i atractiva de la ciutat acaba sent peça 

clau a l’hora de posicionar-la turísticament. Si una ciutat per petita que sigui no 

inverteix en la generació de nous productes turístics que puguin donar un cert 

atractiu a zones amb grans buits comercials, amb un paisatge degradat i en un 

entorn poc accessible, podria generar un context de pèrdua tant d’atractivitat com 

de sensació de seguretat que acaba repercutint en el correcte manteniment i 

desenvolupament de la societat local. 
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- La definició de noves estratègies de dinamització han de tenir en compte els 

processos de gentrificació actuals que estan provocant el desplaçament de la 

població local i transformant el paisatge comercial de les ciutats. 

7.1.2. Conclusions de caràcter aplicat. 
 

A partir de l’anàlisi que s’ha fet de la distribució i la tipologia dels comerços de 

la ciutat, s’ha pogut veure quins són els barris que presenten un paisatge comercial més 

enfocat al desenvolupament de l’activitat turística. 

 

- La progressiva inclusió del context de l’illa de Menorca en els circuits de capital 

globals provoca l’augment de la pressió de grans marques i franquícies que volen 

introduir-se al centre de la ciutat modificant-ne el paisatge comercial. És cert que 

no hi ha gran presència de franquícies i marques internacionals, tot i que la 

tendència és la d’augmentar progressivament si no es regula. 

- Caldrà observar quin paper juga la moratòria de la prohibició de construcció de 

noves grans superfícies a l’illa. També caldrà estar atents a l’evolució de la 

redacció del Pla Director Sectorial d’Establiments Comercials de Menorca, que 

regularà els usos i vetllarà per al desenvolupament harmoniós i coherent de 

l’ocupació dels espais comercials, la protecció del patrimoni històric i artístic així 

com els impactes derivats de la mobilitat. 

- Pel que fa al Port de Maó, s’ha vist com és el segon motor econòmic de la ciutat 

durant la temporada d’estiu a causa del predomini del sector de la restauració, la 

qual funciona durant els mesos d’estiu, però està aturada durant la temporada 

baixa la qual cosa afecta molt negativament al paisatge, l’atractiu i la funcionalitat 

del port de maó. Queda pendent de redacció el Pla d’usos del Port de Maó, davant 

algunes incongruències entre les administracions locals i l’Autoritat Portuària de 

les Illes Balears. 

- En quant al centre de la ciutat i els barris residencials, presenten un paisatge 

comercial on predominen els serveis comercials propis d’una ciutat on el 

monocultiu turístic no ha aconseguit modificar l’estructura comercial, però si que 

juga un paper clau en el règim de les afiliacions a la seguretat social. Els 

indicadors d’aprofitament del teixit comercial (IATC) i el d’atracció comercial 

(IAC) mostren una polaritat entre el centre i els barris perifèrics. El centre històric, 

el Polígon Industrial i el barri de l’Avinguda Menorca i Sínia Costabella presenten 
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el major índex d’atracció (IAC), mentre que la resta de barris destaca per gran 

presència de locals buits, amb un paisatge comercial menys atractiu i amb un 

IATC per sota del 80%. El fet que un gran nombre dels ingressos dels comerços 

es produeix durant els mesos centrals de l’any, implica que els que vulguin 

mantenir l’activitat durant tot l’any han d’oferir una experiència i una oferta 

atractiva per a la població resident per aconseguir mantenir l’activitat al llarg del 

temps. 

- Durant dels mesos previs al registre del cens comercial, sortia pels mitjans de 

comunicació menorquins múltiples notícies de com s’ha anat produint una 

continua pèrdua d’establiments que portaven almenys 50 anys d’activitat. Durant 

el registre del més d’agost, s’observà com, El Turronero (un establiment 

comercial històric) havia estat reconvertit per una empresa del sector durant els 

mesos previs a l’estiu tèxtil. Es sumava llavors, a dos grans edificis històrics de 

les galeries Can Parpal els quals obrien també noves botigues de roba i 

complements.  

- El paper dels serveis i la creixent importància dels serveis turístics donen a 

entendre una progressiva substitució del comerç local en els barris del centre 

històric i el port de Maó, però no amenaça a la resta de barris perifèrics de caràcter 

residencial i amb molt poca presència de recursos que puguin suposar un atractiu 

turístic. L’indicador de centralitat turística (ICT) utilitzat, evidencia aquesta 

realitat i posa de manifest quins són els barris que poden experimentar els 

processos de gentrificació comercial més acusats. 

- La particular distribució dels establiments d’allotjament turístic i de les places 

turístiques de Menorca, condiciona la funció turística del municipi i de la ciutat. 

Tot i així, el progressiu augment dels hotels d’interior sumada a l’augment del 

paper de les plataformes d’allotjament turístic en habitatges d’ús residencial, 

podria desencadenar un situació canviant durant els pròxims anys. Caldrà 

observar com afecta la recent delimitació provisional de zones aptes per a la 

comercialització d’estades turístiques per part del Consell Insular de Menorca i 

l’aprovació de la revisió del Pla Territorial Insular que acabaran de donar una 

resposta basada en l’equilibri entre el creixement sostenible, l’impacte ambiental 

i territorial de l’activitat turística. 
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7.2. Comprovació dels objectius marcats i les hipòtesis plantejades 
 

Afrontant la fase final del projecte és convenient remetre’s als objectius i les 

hipòtesis que s’han plantejat inicialment per tal de veure si s’han pogut assolir. 

Pel que fa a l’objectiu principal del treball, s’han aconseguit registrar els comerços 

locals en planta baixa de la ciutat de Maó en la seva totalitat per tal de poder treballar la 

informació amb els Sistemes d’Informació Cartogràfica (SIG). A partir del tractament de 

la informació, primer mitjançant una tasca qualitativa de classificació i segon, a través de 

metodologia quantitativa s’ha pogut analitzar la distribució i la tipologia del comerç per 

tal de ser capaços d’extreure’n unes conclusions. 

En quant als objectius específics, la recerca bibliogràfica ha permès conèixer les 

relacions entre el comerç i l’espai urbà i com aquests juguen un paper clau en la 

configuració d’un espai dinàmic i atractiu que permeti el desenvolupament de l’activitat 

turística de les ciutats. També ha permès conèixer algunes tendències que han 

experimentat les ciutats a nivell mundial a través dels processos de reformes urbanístiques 

i la generació i renovació d’edificis i d’espais públics que han acabat propiciant canvis en 

l’atractiu i el dinamisme de la ciutat. Uns canvis que, per altra banda, poden desencadenar 

processos de gentrificació comercial en el moment en el que el capital s’intenta apoderar 

de l’espai, la qual cosa genera tensions entre el valor d’ús i el valor de canvi de l’espai 

urbà en general. 

Pel que fa a la hipòtesis plantejada, cal destacar que Maó ha experimentat l’auge 

del sector serveis com a capital i gran ciutat de l’illa de Menorca que és, encara que la 

seva distribució no ha estat uniforme. Durant la anàlisis del treball s’ha observat com els 

barris amb un major pes del turisme són el centre històric i el Port de Maó, els quals 

presenten uns indicadors d’atracció i de centralitat turística més elevats. La resta de barris, 

són de caràcter residencial i per tant, la tipologia comercial, tot i estar centrada en el sector 

serveis, no acaben d’estar vinculats a l’activitat turística principalment, si no que 

configuren un paisatge comercial propi de la vida quotidiana. Es considera que la poca 

presència d’atractius i productes turístics fora del centre històric, és la causa que genera 

aquesta polaritat. En aquest sentit, es considera que la hipòtesis inicial quedaria 

confirmada en el cas de la zona del centre històric i del Port de Maó, mentre que no ho 

faria en els barris amb menys atractiu turístic i amb una tipologia comercial poc enfocada 

cap al turista. 
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7.3. Reflexions i propostes personals 
 

Reflexions personals 

1. Davant la falta d’atractiu turístic dels barris perifèrics de la ciutat de Maó, es considera 

necessari la innovació i la construcció d’un relat que permeti aprofitar els possibles 

recursos turístics que permetin ajudar, primer, a una descentralització de l’activitat 

turística. Segon, a un major dinamisme de la ciutat que permeti una major distribució de 

la riquesa gràcies a l’augment de la presència i de l’activitat turística. I per últim, a un 

increment del turisme de caràcter cultural de Menorca, la qual es considera que té 

potencial.  

2. Es considera que la ciutat de Maó esdevé el nucli d’una petita àrea metropolitana que 

conformen els diferents nuclis de població del municipi de Maó, Es Castell i Sant Lluís. 

Suposa el punt on coincideixen molts llocs de treball i els principals espais d’oci de la 

zona, de manera que absorbeix gran quantitat de desplaçaments, la majoria dels quals 

amb vehicle privat. Un vehicle privat que cada vegada agafa més importància davant 

l’aparició de superfícies comercials al Polígon Industrial de Maó, la qual cosa implica 

una superposició dels usos de la xarxa viària, que es veu greument agreujada durant els 

mesos d’estiu.  

3. En un futur, es podria realitzar la mateixa investigació per a la resta de l’illa, 

cobrant especial interès el municipi i la ciutat de Ciutadella, la qual presenta una 

pressió turística molt més acusada i possiblement la distribució dels diferents 

sectors i el paisatge comercial presenti diferències respecte la ciutat de Maó. 

Propostes 

1. La primera proposta es tracta d’una activitat realitzada durant el màster, concretament a 

l’assignatura d’Instruments d’Organització i Gestió del Turisme. És una nova ruta 

turística que té per nom, La Maó Industrial. 

 

La Maó Industrial és una ruta que aprofita diferents espais històrics de caràcter 

productiu i que estan en desús, la qual cosa implica que podrien ser susceptibles 

de rebre inversió econòmica per tal de posar-los en valor i convertir-los en un 

producte turístic que permeti conèixer el passat industrial de Menorca a tots els 

visitants i de manera creativa. S’adjunta un enllaç a partir del qual es pot observar 

la ruta creada i una il·lustració del que podria ser el prototip d’una aplicació mòbil 

que permetria a l’usuari descobrir aquests espais industrials característiques del 

passat industrial de l’illa. L’aplicació presentaria diversos apartats interactius 
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entre els que destacarien una guia de les diferents parades de la ruta a través d’un 

mapa interactiu, introduint la connectivitat amb les xarxes social i la gamificació 

com un dels principals al·licients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La segona proposta seria la creació d’un observatori de turisme centrat en la reflexió i 

l’avaluació periòdica de les diferents tendències i problemes concrets que puguin 

aparèixer en el conjunt territorial de l’illa de Menorca. Estudis de gentrificació, capacitat 

de càrrega i mesures de desenvolupament sostenible involucrades en la gestió del turisme. 

Actualment l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM) es dedica al tractament 

de les diferents estadístiques que publica l’Institut Balear d’Estadística, però no va més 

enllà a l’hora de generar un diàleg amb les diferents entitats i institucions de l’illa que 

permeti la concreció de mesures i iniciatives que impulsin una millora de les condicions 

socioeconòmiques de Menorca. Per altra banda, la organització, hauria de ser de caràcter 

pluridisciplinar i hauria de treballar en favor de la responsabilitat mediambiental, cultural 

i econòmica així com en la protecció del patrimoni natural i cultural de l’illa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaç de la ruta de La Maó Industrial: 
https://goo.gl/vMaF84 
 
Contrasenya: tfm_menorca 
 
 

https://goo.gl/vMaF84
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