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Oferta d’accions de sensibilització 
 
 
Inscripcions 
 
El nombre de places és limitat. Per demanar la 
inscripció, envieu un correu electrònic a 
nuriafv@sjdespi.net o truqueu al telèfon 934770051 - 
ext. 2119 (Àrea de Serveis a la Persona). 
 
 
 
 
Organitza 
 

  
 

 

 

 

 
 

 
Amb el suport de 
 

                   



 
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

 
El balanç de les conseqüències del 
desenvolupament turístic no sembla haver 
estat molt positiu per a una part important 
de les poblacions locals, així com per al medi 
ambient: desestructuració dels sectors 
econòmics pre-existents, alienació de 
recursos naturals, concentració de la riquesa, 
augment de les diferències socials, etc..  
 
Un joc de situació (Un ressort a Dubinda, 
una comunitat de pescadors) ens permetrà 
introduir-nos en els debats que hi ha al 
voltant del binomi “turisme-
desenvolupament” i els impactes d’aquest 
fenomen al món rural i camperol: 
 
• Són correctes les expectatives que desperta 

el turisme com a estratègia per al 
desenvolupament rural? 

• Quins poden ser els impactes del turisme 
en les economies camperoles? 

• Pot el turisme incrementar els conflictes? 
• Quin pot ser el paper de les institucions 

públiques en aquests fenomen? 
 

 
SOBRE EL TALLER I EL JOC 

 
L’activitat utilitza el joc com a estratègia de 
formació. El joc porta als i a les participants 
a arribar a conclusions i a afavorir el 
coneixement de processos complexes de 
forma amena i auto-reflexiva, d’una forma 
quasi experimental, i no mitjançant 
mecanismes formals i tradicionals educador-
educant. 
 
L’activitat està dirigida a joves (a partir del 
16 anys) i a activistes del sector de la 
cooperació al desenvolupament i del consum. 
I en general, a tothom interessat en la 
defensa d’un món rural viu. 
 
El taller té una durada de 2 hores i mitja 
aproximadament, i està dirigit per un 
especialista.  
 
Un ressort a Dubinda, una comunitat de 
pescadors és un joc de situació concebut, 
creat i dissenyat per la plataforma d’ONG 
Foro de Turismo Responsable, i actualment 
està sent utilitzat tant a l’Estat Espanyol com 
a Amèrica Llatina. 
 


