
les diverses formes 
de TuRISME SOSTENIBLE

Per saber-ne més:
Sobre l’Organització Mundial del Turisme:
http://www.turisme.ad/omt/28-continguts/164-organitzacio-mundial-del-turisme-omt

Sobre l’Any internacional del turisme sostenible (2017):
http://newsroom.unfccc.int/es/noticias/2017-es-el-ano-internacional-del-turismo-sostenible-para-el-desarrollo/

Sobre la de�nició de turisme sostenible:
http://sdt.unwto.org/es/content/de�nicion

El turisme sostenible té variants. El punt comú entre totes aquestes 
nocions és el respecte dels principis del desenvolupament 
sostenible.
El desenvolupament sostenible és aquell que respon a les necessitats del present sense comprometre la 
possibilitat de respondre a les necessitats de les generacions futures. 

Sabies que...?
L’Organització Mundial del 

Turisme (OMT) de�neix el turisme 

sostenible o responsable com: “Un 

turisme que té totalment en 

compte els seus impactes econò- 

mics, socials i mediambientals 

actuals i futurs, i que respon a les 

necessitats dels visitants, dels 

professionals, del medi ambient i 

de les comunitats d’acollida.”

ANY internacional
del turisme sostenible
PER al desenvolupament

Turisme responsable És viatjar de manera responsable i minimitzar al màxim l’impacte sobre el medi ambient i sobre l’estil de 
vida local. 

Turisme sostenible Inclou totes les formes de turisme respectuoses amb el medi ambient i es preocupa pel benestar de les 
poblacions d’acollida.

Turisme equitable S’inspira directament en el comerç equitable; permet una remuneració més justa per a les comunitats 
locals.

Turisme participatiu Es reinventa l’hospitalitat i els viatgers participen activament en la vida local.

Ecoturisme  És una forma de turisme respectuosa amb el medi ambient i amb el benestar de les poblacions. 

Turisme solidari  Permet crear un lligam solidari entre els viatgers i les poblacions. Les comunitats participen activament 
en projectes que tenen com a �nalitat millorar les seves condicions de vida.

Agroturisme  Es practica de diverses maneres: allotjament en cases rurals, visita de la propietat i participació en les 
activitats agrícoles, degustació de productes locals, etc. 

Turisme humanitari  S’insta els turistes a participar en tasques com ara transmetre el seu saber i col·laborar en el desenvolupa-
ment local.

Slow tourism  Consisteix a descobrir una destinació al seu propi ritme. És un veritable estil de vida que vol apropar-se a 
les poblacions locals i destaca per la seva originalitat.
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