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El número 62 de la revista Papers vol contribuir a generar coneixement a l’en-
torn de les múltiples dimensions que configuren la relació canviant entre el 
turisme i el territori i, de forma més específica, entre turisme i metròpoli. Es 
tracta d’una mostra més del compromís de l’IERMB amb un model d’anàlisi 
acadèmicament rigorosa i socialment responsable. Una anàlisi que, en aquest 
cas, es projecta sobre les dinàmiques turístiques en contextos espacials con-
crets, i sobre les polítiques públiques amb capacitat de governar aquestes di-
nàmiques. Emergeix per tant, en termes de diagnosi i d’actuació, la qüestió 
clau de vincular el turisme amb la construcció quotidiana del dret a la metrò-
poli.   

El volum que teniu a les vostres mans (o a la vostra pantalla) està format per 
deu articles heterogenis, escrits des de mirades plurals i sobre focus temàtics 
diversos. Treballs que, en el seu conjunt, responen però a un objectiu verte-
brador: conèixer millor la realitat turística metropolitana i avançar en la confi-
guració d’una agenda integrada de polítiques urbanes al voltant del turisme. 

Papers 62 s’obre amb un conjunt d’articles que presenten, en exercicis inè-
dits fins ara, tant els principals vessants de la metròpoli turística, com les re-
flexions clau que fonamenten la necessitat de governar-la; de construir de ma-
nera inajornable una agenda de governança metropolitana del turisme. El bloc 
central del monogràfic el constitueix un conjunt de reflexions al voltant de la 
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relació entre l’urbanisme i l’activitat turística. No es tracta només d’analitzar 
el potencial d’ordenació del turisme per mitjà dels instruments establerts de 
l’urbanisme, sinó sobretot repensar i innovar l’urbanisme a partir de realitats 
territorials emergents on el turisme juga ja avui un paper cabdal, amb potents 
impactes socials. El volum aborda, finalment, tres qüestions bàsiques per a la 
governança i la gestió dels espais turístics metropolitans: els reptes habitaci-
onals (lloguer vacacional i plataformes digitals), ambientals (impactes en els 
vectors d’aigua, energia, residus i soroll; i petjada de carboni del turisme) i de 
mobilitat (repartiment modal, pautes espacials, debat tarifari entre usos quoti-
dians i turístics...).     

La qüestió turística és objecte debat social i institucional, i pren avui a Barce-
lona una volada extraordinària. Amb aquest volum pretenem aportar elements 
de coneixement que ajudin a abordar-la. És una aposta que ens identifica: tre-
ballar en el camp de la recerca a prop del que ens passa en el dia a dia. Gene-
rar eines que resultin útils a la ciutadania, a les institucions i a la comunitat 
científica. Aquest número de Papers és, clarament, el resultat d’un treball col.
lectiu. Cal doncs expressar un agraïment sincer al conjunt de les autores i els 
autors, i en especial a Albert Arias i Helena Cruz com a responsables de l’edi-
ció d’aquest monogràfic. A totes i tots gràcies per enfortir l’aposta per un co-
neixement de qualitat i compromès. I fer possible, des d’aquests valors, el lliu-
rament del número 62 de Papers, la revista de l’IERMB. 
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