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Manifest Escolar del DIA DEL MEDI AMBIENT – 5 de juny 2017
TURISME SOSTENIBLE
ESCOLA ARJAU
Quan viatgem i fem turisme consumim energia i aigua del lloc on anem de vacances. També
generem brossa... i a vegades, se’ns oblida llençar-la als contenidors.
Ens agrada veure bonics paisatges i gaudir de la natura tant.... que a vegades ens creiem els
únics turistes del món i se’ns oblida deixar els llocs nets per els altres que vinguin desprès.
Com que estem de vacances, sovint no ens adonem que podem molestar amb el nostre
comportament i amb el nostre soroll a les persones que viuen als llocs que visitem.
ESCOLA CANIGÓ
Hi ha molts tipus de turisme doncs hi ha molts tipus de persones.
A algunes persones els agrada viatjar per veure museus i anar al teatre, a d’altres per gaudir de
la natura.
N’hi ha que viatgen per practicar el seu esport favorit.
I d’altres ho fan per gaudir del sol i de la platja.
D’altres viatgen per tastar els menjars típics.
En canvi n’hi ha que viatgen per descansar i escoltar el silenci...
El turisme pot ser:
-

Turisme de sol i platja

-

Turisme de muntanya

-

Turisme rural

-

Turisme cultural

-

Turisme ecològic o ecoturisme.

-

Turisme de negocis.

-

Turisme comercial

-

Turisme gastronòmic
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-

Turisme religiós

-

Turisme de creuers marítims

-

Turisme de tour-operadors

IES JOAQUIM MIR:
Per viatjar, els turistes utilitzen principalment el petroli com a combustible en el seus viatges
en avió, vaixell, autocars i vehicles privats. Les emissions de CO2 degudes al transport són una
de les principals causes del canvi climàtic.
Creiem que és més sostenible viatjar en transports col·lectius, com el tren, i una vegada hem
arribat al lloc a visitar, utilitzar la bicicleta o el transport públic. Les famílies podrien compartir
cotxes per a viatjar....
També creiem que, en futur, es podria aprofitar l'energia del sol per a carregar avions que
vagin sense combustible, i vaixells que funcionin amb l'energia del mar o inclús cotxes que
auto-fabriquin la seva pròpia energia.
El turisme afavoreix a que es rehabilitin i es conservin monuments, edificis, llocs històrics, i es
recuperin costums, tradicions i artesania dels llocs que es visiten. I és una oportunitat
d’intercanvi cultural entre els turistes i els residents.
Ara bé, és important mantenir la cultura pròpia del lloc de destí i que no desaparegui la cultura
de la comunitat resident davant la cultura dominant del turista (“Qui paga, mana”) i no
sobreexplotar les tradicions locals per al gaudi dels turistes fins a el punt d’esborrar el veritable
significat dels costums i tradicions de la comunitat.
El turisme pot ser l’excusa per millorar i conservar el medi ambient del lloc que es visita, ja que
sovint, l’interès turístic en una zona concreta, promou als ajuntaments a protegir l’entorn i
establir zones de protecció ambiental.
Ara bé, és important que els canvis que produeix el turisme no esdevinguin IRREVERSIBLES
per la natura.
El turisme aporta diners directament a l’economia local i pot arribar a ser un motor de
desenvolupament econòmic per a la comunitat.
Ara bé, quan aquests diners no repercuteixen directament sobre la comunitat sinó sobre grans
empreses de la indústria hotelera, l’economia local es va estancant fins arribar a desaparèixer
en alguns casos.
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ESCOLA EL CIM:
Considerem que hi ha maneres de viatjar més respectuoses amb el medi ambient que d’altres,
com per exemple:
El turisme urbà, o de ciutat, pot ser sostenible si es dóna solució a la contaminació de l’aire
dels transports, a les aglomeracions de persones i al monopoli de les grans cadenes hoteleres
que no reparteixen els seus beneficis per a millorar les ciutats. Considerem que cal viatjar més
amb transport col·lectiu i la bicicleta.
El turisme gastronòmic, el que viatja per a tastar els menjars típics, pot ser sostenible quan els
aliments provenen de la zona i són de “kilòmetre zero” i donen a conèixer tradicions populars.
Tot i així, creiem que cal reduir el malbaratament alimentari als restaurants, sobretot durant
les vacances.
El turisme rural, el que viatja a pobles petits normalment cercant la tranquil·litat, és molt
beneficiós per als pobles doncs no hi ha aglomeracions, no és molt contaminant i deixa els
beneficis al poble. Tot i que considerem que es podria millorar si es respectés més les
tradicions i la natura dels llocs que es visiten. Creiem que és un turisme sostenible.
El turisme de creuers és un dels menys sostenibles doncs utilitza grans quantitats de
combustible, contamina molt i provoca grans aglomeracions als llocs que es visiten.
El turisme de motxilla és més lent i necessita més temps de vacances, en canvi és molt
enriquidor ja que el turista es relaciona amb la gent dels llocs que visita i utilitza el transport
públic. Creiem que és un tipus de turisme respectuós amb el Medi Ambient.
ESCOLA GINESTA:
Tots els tipus de turisme modifiquen d’alguna manera el lloc que es visita, o bé perquè
contamina més l’aire i l’aigua, o bé perquè necessita més energia, o bé perquè generen més
brossa, o inclús perquè fa malbé la natura del lloc que es visita.
Cal que pensem cóm ens agrada viatjar i cóm modifica el nostre viatge el lloc que visitem.
ESCOLA SANT JORDI:
És important gaudir del viatge a l’hora que respectem el lloc i a les persones que hi viuen i
treballen, així com la flora i la fauna que ja hi era abans que nosaltres.
Quan viatgem, podríem intentar “no fer el que no volem que facin a la nostra ciutat”.

Turisme si, amb respecte per a tot i per a tots.
Vilanova i la Geltrú, a 5 de juny de 2017
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