
ConseLls pràcTics 
per al viatger 
ResponsAble

La diversitat del nostre món ens uneix i ens dona l’oportunitat 
d’explorar, de conèixer de primera mà i d’experimentar el millor de 
cada cultura i de cada comunitat. 

Vivim en un món meravellós, ple de bellesa, d’encant i d’emoció. 
No hi ha límits per a les aventures que podem viure si les busquem 
amb els ulls ben oberts.

Jawaharlal Nehru 
(Polític indi, 1889-1964)

Per saber-ne més:
El Codi ètic mundial per al turisme és un marc de referència fonamental per al turisme responsable i sostenible:
http://ethics.unwto.org/es/content/codigo-etico-mundial-para-el-turismo

http://www.tourism4development2017.org/travel-enjoy-respect/

ANY internacional
del turisme sostenible
PER al desenvolupament
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2. Protegiu el nostre planeta
• Reduïu el vostre impacte ambiental cuidant els recursos de la 

natura. 

• Respecteu la vida silvestre i els hàbitats naturals.

• Compreu productes que no requereixin l’ús de plantes o 

animals en perill d’extinció, per ser fabricats. 

• En les àrees protegides, no sortiu de les zones d’accés permès 

als visitants.

• Reduïu el consum d’aigua i d’energia sempre que sigui possible.

• Deixeu darrere vostre una petjada mínima i una bona impressió. 3
3. Doneu suport a l’economia local

• Adquiriu productes i articles d’artesania fabri-

cats a la zona.

• Respecteu el nivell de vida dels venedors i 

artesans, pagant un preu just.

• No compreu productes i articles falsi�cats, 

prohibits per les normatives nacionals o inter-

nacionals.

• Contracteu guies locals que coneguin bé la 

zona.

El Kilimanjaro a Tanzània Camps d’arròs en terrasses al Vietnam

Vistes del poble d’Oia a l’illa de Santorini Paisatge de Guilin a la Xina

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

1. Valoreu els vostres am�trions i el patrimoni
• Investigueu sobre el vostre destí per veri�car tot el 

que pugueu sobre els costums locals, les tradicions i 

les condicions de vida. És una manera estupenda 

d’entendre la comunitat local i de cultivar la il·lusió 

per l’aventura que s’obre davant vostre. 

• Apreneu algunes paraules en la llengua del lloc que 

visiteu per establir un contacte més signi�catiu amb la 

comunitat local. 

• Gaudiu i respecteu tot allò que fa d’un destí 

internacional un indret únic i diferent. Des de la 

història, l’arquitectura, la religió, els codis de vestir i de 

comunicació, �ns i tot la música, l’art i la cuina. 

• Demaneu sempre permís abans de fotogra�ar algú, ja 

que la seva intimitat és tan important com per a 

vosaltres la vostra.
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