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VACANCES RESPONSABLES I TURISME SOSTENIBLE  
 
L’estiu és un període esperat per poden gaudir de dies de descans i allunyar-nos de la 
rutina diària. Molts planifiquen les vacances amb setmanes o mesos d’anticipació, tot i que 
en períodes de crisi econòmica també són molts els que han de retallar la durada i les 
despeses del seu desplaçament, o fins i tot prescindir-ne i buscar activitats alternatives. 
 

Des del punt de vista ambiental, el tu-
risme genera un fort impacte en els 
desplaçaments, per les infraestructures 
associades (aeroports, ports, hotels, 
carreteres, etc.) i pel consum de produc-
tes i recursos durant l’estada (aliments, 
energia, aigua, etc.).  
 

Si transformem tots els recursos consumits durant 
les vacances en superfície de vegetació necessària 
per proveir-nos dels mateixos i per absorbir les 
emissions de CO2 associades als nostres despla-
çaments estiuencs, trobem que caldrien tres ciutats 
com Barcelona si tota la població de la ciutat anés 
de vacances dues setmanes a Mallorca.  
 

Aquesta superfície rep el nom de petjada ecològica, i és una bona manera d’imaginar-nos 
quin és l’impacte ambiental de les nostres activitats. La major part de la petjada es produ-
eix en el vol, però també és molt important la què es genera pels residus. A continuació us 
presentem alguns consells per reduir l’impacte de les vacances. 
 

 Com reduir l’impacte ambiental de les nostres vacances? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Més informació… 
10 recomendaciones para un turismo sostenible. Asociación de Monitores Medioambi-
entales Almijara. 2008. 
Turisme sostenible, turisme respectuós. Col·lecció Ecoconsells, núm. 21. OSSMA, Uni-
versitat de Barcelona. 2005. 
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Evitar els desplaçaments en avió, i especialment els vols que fan escala, ja que 
el consum d’energia s’incrementa en les operacions d’enlairament i aterratge.

Mantenir les bones pràctiques que ja duem a terme la resta de l’any: fer reco-
llida selectiva dels residus, estalviar aigua i energia, comprar només allò que 
realment necessitem, etc. 

Escollir preferentment destinacions properes, que permeten reduir l’impacte 
del nostre desplaçament. Si visitem indrets més llunyans, procurar que el nos-
tre viatge afavoreixi l’economia de les comunitats locals. 

En visitar espais naturals, evitar deixar qualsevol tipus de residu, no malmetre 
la fauna, la flora o els recursos minerals, i procurar en tot moment que la 
nostra estada no contribueixi a degradar els ecosistemes. 

http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=2
http://www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/21-Turisme.pdf

