
Saps què és 
la gentrIficació?

Per saber-ne més:
Dos documentals interessants sobre gentri�cació a la ciutat de Barcelona: 

Bye Bye Barcelona d’Eduardo Chibás (2014, 55’) 
http://www.byebyebarcelona.com/ 

La ciutat dels turistes d’Isabel Fernàndez (2017, 75’) 
http://blogs.ccma.cat/sense�ccio.php?itemid=58155 

La gentri�cació és un procés pel qual una zona 
urbana, del centre dels barris històrics o propera 
a un punt d’atracció (cultural, etc.), es veu trans-
formada per activitats turístiques/immobiliàries.
La gentri�cació és un fenomen globalitzat arreu 
del planeta que es manifesta a les principals 
ciutats del món (Londres, Tòquio, Nova York, 
París, Barcelona, etc.), i és un fet especialment 
signi�catiu si tenim present que a les ciutats hi 
viu el 54% de la població mundial.

• El teixit social. Barris sencers són remodelats i la gent que hi viu s’ha de 
desplaçar en bene�ci de les classes socials amb un nivell de renda més 
elevat o en bene�ci de l’acomodació de turistes. 

• Les activitats econòmiques. Desapareixen les botigues de barri, els 
comerços històrics, les antigues indústries i els tallers, i augmenten les 
activitats centrades en el sector terciari (hoteleria, restauració, oci) o 
cultural. També augmenta el cost de la vida (l’habitatge i els béns de 
consum quotidians).

• Canvia el paisatge urbà. Es rehabiliten edi�cis antics i espais públics per 
adaptar-los als nous usos.

• La cultura sofreix una pèrdua. Afecta les tradicions, l’arrelament i el 
caràcter històric dels barris. Sorgeix una cultura globalitzada (de masses).

Sabies que...?
La paraula gentri�cació és un neologisme 

procedent de l’anglès gentri�cation, un 

terme que deriva de gentry, nom que rep la 

baixa i la mitjana noblesa anglesa. La primera 

aparició d’aquest mot es recull en un estudi 

sobre la ciutat de Londres l’any 1964, però no 

va ser �ns a la dècada de 1990 que es va 

de�nir  tal com el coneixem actualment.

ANY internacional
del turisme sostenible
PER al desenvolupament

Les conseqüències de la gentri�cació

Amb la col·laboració de:Amb la patrocini de:

El turisme és una activitat clau en el desenvolupament econòmic dels 
territoris i també en el desenvolupament social i cultural de la pobla-
ció. Malgrat això, certes formes
de turisme poden comportar 
conseqüències negatives.


