VILAFRANCA DEL PENEDÈS

DECÀLEG DEL TURISME
RESPONSABLE
DESTINACIÓ TURÍSTICA SOSTENIBLE
1. TRIAR RESPONSABLEMENT
Sempre

que

sigui

possible,

tria

operadors

turístics,

companyies aèries i hotels respectuosos amb el medi
ambient

2. INFORMA’T DEL DESTÍ
Totes les poblacions tenim la nostra història, la
nostra cultura i els nostres valors naturals molt
propis.

Els

has

comportar-te

conèixer

sense

per

provocar

saber

perjudicis

com
sobre

ells.

3. CONSUMIR ELS RECURSOS
RESPONSABLEMENT
Utilitza els recursos naturals com l'aigua,
l'electricitat o el gas amb responsabilitat.
Consumeix només allò que necessitis.

4. REDUIR ELS NOSTRES RESIDUS
No llancis escombraries. Conservar-les fins trobar un
lloc

apte

per

contenidors,

a

etc.).

desfer-te’n
És

d'elles

recomanable

(papereres,

portar

envasos

reutilitzables, com bosses o ampolles. així generaràs
menys residus.

5. DESPLAÇAR-SE EN MITJANS DE
TRANSPORT COL·LECTIUS I/O NO
MOTORITZATS
Utilitza sempre que puguis el transport públic local o

·

col lectiu, contribuint a la cura del medi ambient. En
el cas de ser possible empra mitjans de transport no
motoritzats, com la bicicleta.

6. NO ALTERAR EL MEDI
NATURAL
Observa la fauna silvestre de lluny sense
pertorbar-la, no arrenquis flors ni plantes. En els
espais naturals, i sobretot en les àrees
protegides, intentar sempre seguir els senders.

7. REALITZAR ACCIONS
RESPECTUOSES AMB L'ENTORN
No

t'emportis

"souvenirs"

dels

espais

naturals

i

arqueològics. Ni deterioris el seu entorn amb grafits o
realitzant activitats poc sostenibles.

8. RESPECTAR LA CULTURA LOCAL
Estableix relacions correctes i cordials amb la població
local,
usos

sense
i

prejudicis.

costums

locals,

Intenta
sense

sempre

imposar

adaptar-te

els

teus

als

hàbits

i

estils de vida.
Les persones no són part del paisatge, és aconsellable
demanar-los permís abans de fer-ne fotos.

9. CONSUMIR PRODUCTES LOCALS
Dona suport a les manifestacions culturals i l'artesania
local.

Vilafranca
del Penedès
La capital del vi

10. REFLEXIONAR SOBRE EL
VIATGE.
Quan tornis a casa reflexiona sobre el què has
vist
amb

i

conegut.
la

gent

Si

has

local

adquirit

(enviar

compromisos

postals,

fotos

o

altres petits favors), intenta mantenir-los.

Gràcies per visitar-nos i contribuir a fer de Vilafranca del
Penedès una destinació turística sostenible.
turisme@vilafranca.org - 938181254
www.turismevilafranca.com
https://www.facebook.com/turismevilafranca
https://twitter.com/vilafrancatur
http://instagram.com/turismevilafranca

