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El que esculls no és el viatge sinó la maleta 
 
 

 

Lluny de les ofertes turístiques de masses, hi ha 

iniciatives que permeten viatjar arreu del món 

econòmicament, respectant l’entorn i revertint els 

beneficis en els petits comerços locals.  

 

 

 

 

 

conscienciar les administracions i  les comunitats locals de les 

agressions del turisme de masses, tot proposant models on el benefici 

de l’activitat turística reverteix sobre la població autòctona.  

Cal tenir en compte que un 24% dels viatges que fem els catalans a 

l’estranger són a països del Sud, tot i que no totes les opcions són 

igualment responsables. Vacances solidàries ofertes per ONG – com 

Sodepau, Setem o la Xarxa de Consum Solidari-, moviment de 

brigadistes o camps de treball com els que ofereix COCAT, la 

Coordinadora d’Organitzacions de Camps de Treball de Catalunya són 

algunes de les alternatives que permeten, al mateix temps que es fa el 

viatge, conviure amb la població, descobrir altres cultures o conèixer el 

treball d’algunes organitzacions locals. 

Les noves tecnologies i la popularització d’iniciatives de consum 

col·laboratiu ha impulsat durant els darrers anys l’intercanvi d’habitatges. 

L’acord entre famílies que intercanvien les seves cases gratuïtament o 

fer d’amfitrió de persones que visiten la ciutat durant un període de 

temps determinat, l’anomenat couchsurfing, s’està consolidant com una 

fórmula econòmica, innovadora i responsable per al turisme.  

També hi ha qui busca allotjament prop d’un entorn rural i que ho 

considera una opció tranquil·la i responsable de conèixer el territori. A 

Catalunya tenim una extensa gamma d’ofertes de turisme rural. Arreu 

d’Europa creixen, arrel de la consolidació del model B&B (Bed & 

Breakfast), l’opció d’allotjar-se en granges, com per exemple les Irish 

Farm Holidays irlandeses. No obstant això, un moviment que va 

guanyant cada vegada més adeptes és el wwoofing, una organització 

que agrupa granges agroecològiques, petits masos i jardiners que 

acullen voluntaris per participar de les activitats agrícoles de la finca a 

canvi d’allotjament i menjar.  

 

Tota mena de turisme té impactes, però hi ha moltes maneres de 

viatjar fugint dels viatges convencionals i minimitzant els impactes 

ambientals associats. No hi ha un únic model que es consideri 

turisme sostenible o de baix impacte tot i que, cada vegada més, 

abunden termes com ecoturisme o rutes autòctones, que tenen un 

significat rellevant en funció dels interessos de qui proposa aquestes 

activitats. 
 

Per altra banda, hi ha diversos exemples de societats locals que 

s’organitzen per gestionar un turisme de petita escala com a forma de 

diversificació d’ingressos, amb voluntat de distribuir equitativament 

els beneficis que generen. Per exemple, a l’Amèrica Llatina trobem la 

Xarxa de Turisme Comunitari. 
 

Altres com Turism Concern, una iniciativa del Regne Unit que lluita 

contra l’explotació del turisme, ha desenvolupat campanyes com 

“Water Equity in Tourism” o “Empowering coastal communities” per

 
 

 

 

 

Consulteu els webs chooseclimate.org o turismo-sostenible.org, 

prendreu consciència de la despesa energètica dels vostres 

desplaçaments. Quan aneu a l’estranger escolliu serveis i 

allotjaments locals, permetreu que l’economia local es beneficiï de 

la vostra visita. Perdeu la por al que és desconegut i descobriu les 

possibilitats de les xarxes d’intercanvi de casa i de couchsurfing 

com www.intercambiocasas.com, www.couchsurfing.org, 

www.intervac-online.com o secure.hospitalityclub.org.  

 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.intercambiocasas.com/
http://www.intervac-online.com/
http://opcions.org/sites/default/files/revistas/22turisme_cat.pdf
http://www.coneixmon.org/ca/
http://www.turismesostenible.info/
http://www.ecoturismecatalunya.com/
http://wwoofinternational.org/
http://www.gencat.cat/diue/doc/doc_77451206_1.pdf
http://www.setem.cat/generales.php?id=8&ids=18&idsb=25&lg=ca
http://www.brigadistes.cat/
https://www.couchsurfing.org/
http://www.cocat.org/
http://sustainabilitycampaignivs.wordpress.com/
http://www.sci-cat.org/camps-de-voluntariat

