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El turisme col·laboratiu permet gaudir d’experiències 

úniques proposades pels mateixos residents i a molt baix 

cost. És una competència deslleial amb les ofertes 

turístiques tradicionals?   
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Califòrnia, on des de setembre de 2013 existeix una llei que dóna 

cabuda a la mobilitat compartida.   
 

Tot i el llindar legal que la sosté actualment, els webs i les aplicacions 

per smartphones P2P (d’igual a igual) segueixen augmentant i 

ofereixen diverses opcions per als turistes. Des d’intercanviar cases o 

allotjament temporalment, on trobem –a part d’AirBnB- plataformes com 

Wwoof, 9flats o Know, a l’intercanvi temporal de norais per vaixells, 

com Bitamooring. De totes maneres, no només trobar un espai pot ser 

un problema econòmic, per aquest motiu Tripobox et permet organitzar 

i costejar viatges amb persones que volen anar al mateix lloc. Un cop 

s’arriba, una bona manera de descobrir la destinació és la que proposa 

l’espai Nomaders o Guestinalia, on veïns i veïnes fan consells als 

turistes sobre els llocs que visitaran. La possibilitat d’oferir rutes a mida 

amb coneixement sobre el terreny és el que va dur a Trip4real i a 

Sherpandipity a posar en contacte a persones que estan de turisme 

perquè facin activitats organitzades dirigides per autòctons. De manera 

semblant però centrant-se en la gastronomia, Eatwith, uneix persones 

perquè vagin a menjar a casa d’algú.  
 

Tanmateix, un dels elements que més destaca de les iniciatives d’igual 

a igual és que se serveixen de la comunitat per cobrir les necessitats 

de l’usuari, així Changeyourflight proposa un intercanvi de bitllets per 

quan has canviat els plans a darrera hora i no pots volar. O HallSt que 

ofereix la possibilitat de bescanviar nits d’hotel que no podràs utilitzar. 

En el cas d’AwaynShare la xarxa ha permès crear una plataforma per 

unir viatgers i persones locals per compartir material difícil de 

transportar, com cadiretes de nadó o planxes de surf, i a PiggyBee, 

s’han connectat persones que busquen enviar coses aprofitant que 

algú altre es desplaça fins el lloc.   

Les aplicacions mòbils i la possibilitat d’estalviar diners estan 

popularitzant les iniciatives que connecten la ciutadania per consumir, 

educar-se, viatjar o finançar-se de manera conjunta i directa. Tanmateix 

han començat a arribar les primeres veus en contra. Si fa un mes els 

mitjans es feien ressò de les protestes del sector del taxi per aplicacions 

com Uber que posa en contacte usuaris i conductors per fer viatges 

compartits, durant els darrers dies han estat els empresaris hotelers els 

que han reclamat la regulació d’iniciatives com AirBnB, que ofereix la 

possibilitat de llogar pisos o habitacions a tercers, o couchsurfing, la 

xarxa d’amfitrions que dóna allotjament a persones durant un temps 

determinat.  
 

La capacitat d’innovació i de resiliència de la ciutadania davant dels 

reptes que planteja la crisi ha provocat que l’economia col·laborativa 

s’hagi multiplicat exponencialment enmig d’un buit legal, ja que la 

legislació no ha estat capaç d’adaptar la llei a aquesta nova filosofia. 

Lluny de resoldre’s, probablement durant els propers anys viurem una 

febre per regularitzar-la, cosa que ja s’ha començat a fer en Estats com 

Califòrnia, on des de setembre de 2013 existeix una llei que dóna 

cabuda a la mobilitat compartida. 

  

 

 

 

Apunta’t a l’intercanvi de cases, no només pots fer una estada 

econòmica amb totes les comoditats, recuperaràs la confiança amb 

la gent en comprovar que casa teva queda en perfectes condicions. 

Descobreix la ciutat a través dels seus veïns i veïnes, no hi ha 

millor manera de conèixer un lloc que de la mà de qui l’habita. 

Comparteix desplaçaments i vés a sopar amb desconeguts, els 

monuments no es mouran de lloc i segur que hi ha moltes persones 

interessants a conèixer i de qui aprendre.    

 

 

 

 

 

 
 

  

     

http://www.eatwith.com/
http://www.changeyourflight.com/
http://www.awaynshare.com/
http://www.consumocolaborativo.com/
https://www.airbnb.es/
http://www.knok.com/
https://tripobox.com/
http://www.nomaders.com/
http://www.trip4real.com/
http://www.guestinalia.com/
https://www.couchsurfing.org/
http://www.planetalowcost.com/
http://turismoresponsable.es/

