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Navegar lentament per l’imponent 
riu Mekong, assaborir l’autèntica 
cuina d’un venedor de carrer 
del Marroc, reflexionar sobre els 
misteris de la vida entre els antics 
enterraments d’Angkor...

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

Respectar el nostre món, i tot allò 
que ens fa diferents i únics, farà 
que el vostre viatge sigui una 
experiència més valuosa.

Tant si els vostres viatges us 
porten a una platja tropical, com 
si us porten a una ciutat bulliciosa 
o a un poble tranquil, la vostra 
experiència serà més enriquidora 
i es guanyarà el respecte de les 
comunitats que us rebin.

Seguint aquests consells pràctics, 
els vostres viatges seran més 
satisfactoris i gratificants per a 
vosaltres, per a les persones amb 
qui us trobeu i per als llocs que 
visiteu.

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

“ “



VALOREU 
ELS VOSTRES
AMFITRIONS 
I EL NOSTRE 
PATRIMONI 
COMÚ

Investigueu sobre el vostre destí 
per verificar 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 autòctona. Així podreu 
establir un contacte més signifi-
catiu amb la comunitat local i la 
seva gent.

Gaudiu i respecteu tot allò que 
fa d’un destí internacional un 
indret únic i diferent. Des de la 
seva història, l’arquitectura, la 
religió, els codis de vestir i de 
comunicació, fins i tot la música, 
l’art i la cuina.

Demaneu sempre permís abans 
de fotografiar algú, ja que, per 
a ells, la seva intimitat és tant 
important com per a vosaltres la 
vostra.



Reduïu el vostre impacte 
ambiental cuidant els recursos de 
la natura, especialment els boscos 
i els aiguamolls.

Respecteu la vida silvestre i el seu 
hàbitat natural.

Compreu productes que no 
requereixin utilitzar plantes o 
animals en perill d’extinció per 
fabricar-los.

En les àrees protegides, no sortiu 
de les zones d’accés permès als 
visitants.

Reduïu el consum d’aigua i d’ener-
gia sempre que sigui possible.

Deixeu darrere vostre una petjada 
mínima i una bona impressió.

PROTEGIU 
EL NOSTRE 
PLANETA



Adquiriu productes i articles 
d’artesania fabricats a la zona.

Respecteu el nivell de vida 
dels venedors i dels artesans, i 
pagueu-los un preu just.

No compreu productes i articles 
falsificats, prohibits per les 
normatives nacionals o interna-
cionals.

Contracteu guies locals que 
coneguin bé la zona.

DONEU SUPORT A 
L’ECONOMIA LOCAL



Adopteu les precaucions 
sanitàries oportunes abans i 
durant el vostre viatge.

Informeu-vos de com podeu 
rebre assistència mèdica o posar-
vos en contacte amb la vostra 
ambaixada en cas d’emergència.

Feu les verificacions necessàries 
abans de participar en una 
activitat de voluntariat. 

Elegiu operadors turístics que 
tinguin en compte polítiques 
mediambientals i que tinguin 
projectes comunitaris en el lloc 
visitat.

INFORMEU-VOS
 BÉ



Compliu les lleis i normatives 
nacionals.

Respecteu els drets humans i 
protegiu els nens contra l’explo-
tació. El maltractament o l’abús 
de menors és un delicte.

Eviteu donar diners als nens 
indigents; en lloc d’això, doneu 
suport a projectes comunitaris.

Emporteu-vos fotos, i no 
fragments de béns culturals 
protegits, com a record del vostre 
viatge.

Quan torneu, feu cròniques 
honestes del vostre viatge i 
difoneu les vostres experiències 
positives.

SIGUEU 
UN VIATGER
RESPONSABLE



Aquests consells pràctics per al 
viatger responsable han estat 
preparats pel Comitè Mundial 
d’Ètica del Turisme i es basen en 
el Codi ètic mundial per al turisme 
de l’OMT.

El Codi ètic mundial per al 
turisme és un marc de referència 
fonamental per al turisme 
responsable i sostenible.

Aprovat el 1999 per l’Assemblea 
General de l’Organització Mundial 
del Turisme (OMT) i reconegut 
per l’Assemblea General de 
les Nacions Unides dos anys 
després, aquest conjunt global 
de principis es va concebre per 
orientar els principals actors 
del desenvolupament turístic i 
es dirigeix també als governs, 
les empreses turístiques, les 
destinacions, les comunitats 
locals i els turistes.

Encara que no jurídicament 
vinculant, el Codi incorpora un 
mecanisme d’aplicació voluntària 
a través dels seu reconeixement 
del paper del Comitè Mundial 
d’Ètica del Turisme, l’òrgan im-
parcial responsable d’interpretar, 
aplicar i avaluar les disposicions 
del Codi.

ANY internacional
del turisme sostenible
PER al desenvolupament
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Govern d’Andorra


