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Estimat viatger,

Viemocions, és una empresa que ha fet una gran aposta per la 

sostenibilitat mediambiental, social, territorial i econòmica, des dels seus 

inicis fa més de 10 anys. Dintre de la filosofia de l’agència és primordial el canvi 

de turista a viatger. Nosaltres creem productes per viatgers no per turistes, per a

 gent que vol viure i no només veure, sentint així un experiència completa del destí 

que visita.

Aquest canvi, en l’activitat fa que el viatger s’enriqueixi del viatge, vivint la tradició i cultura

 del objecte de destí, i així mateix el territori s’enriqueixi pel Turisme que el visita de forma

sostenible i respectuosa. L’objectiu principal d’aquest manual és facilitar als nostres clients les

claus per poder viure l’experiència del seu viatge al màxim i de forma sostenible. En ell trobaràs

consells i suggeriments per ser un Viatger Responsable. 

Esperem que gaudeixis al màxim posant en pràctica alguns dels punts que recomanem!

La nostra agència
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Investiga, quan estiguis planificant el teu viatge, les característiques de

la destinació que vols conèixer i prendre les mesures necessàries.

A més, segueix en tot moment les recomanacions de les autoritats

locals, sobretot en cas d'emergències. 

Comprova la procedència dels productes que consumeixes per a evitar

qualsevol risc, derivats de reaccions al·lèrgiques o intoleràncies.

Planifica el teu viatge
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Viatjar comporta riscos, així que pren precaucions.



Dóna suport a l'emprenedoria local consumint productes o serveis que

es produeixin en el destí i els beneficis directes del qual i indirectes

siguin repartits transversalment i afavoreixin als grups més vulnerables.

Així mateix, quan adquireixis qualsevol bé o servei, compra només el

que realment necessitis i fes-ho a un preu just per a no desestabilitzar

l'economia ni les condicions de vida dels negocis locals.

Tasta Productes Locals
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Fomenta el desemvolupament de empresaris i treballadors locals



Sempre que sigui possible, aprèn sobre la cultura del destí que visites

(costums, gastronomia, idiomes o dialectes, tradicions, patrimoni...). 

Has de donar exemple de tolerància creant oportunitats d'aprenentatge

mutu amb els locals i altres viatgers, evitant situacions conflictives o

indesitjades.

Aprèn noves tradicions
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Respecta la comunitat d'acollida i n'aprendràs dels seus valors



Evita el deteriorament d'espais naturals per mantenir la biodiversitat

Tria només productes, serveis i experiències que garanteixin l'ús

sostenible dels recursos aquàtics i terrestres del destí, respectant

així l'hàbitat natural de la fauna i flora autòctona o forana, evitant

el maltractament animal o la destrucció de l'entorn. 

De la mateixa manera, adopta accions responsables, evitant la

generació de residus per a contribuir a la conservació, protecció i

regeneració dels ecosistemes.

Protegeix l'Ecosistema
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Afavoreix la integració de les persones excloses per motius de gènere,

origen, religió, orientació sexual, situació econòmica o una altra condició.

Eliminant llenguatges sexistes, comentaris ofensius o l'ús d'etiquetes

que contribueixin a estereotipar negativament a aquests col·lectius.

Així mateix, facilita l'accés i la igualtat d'oportunitats a aquells que tinguin

necessitats diferents en qüestions de mobilitat i comunicació, respectant

els espais o serveis destinats per al seu ús.

Respecta la diversitat
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No participis en activitats o comentaris discriminatoris



Pots calcular la teva petjada de carboni i compensar-la

Gaudeix de serveis o experiències que tinguin una gestió i ús

sostenible i eficient dels recursos hídrics i energètics.

Consumeix els que generin menor impacte en el mitjà i puguin ser

reciclables o reutilitzables. 

Evita el consum excessiu o malbaratador de l'aigua i opta, sempre

que puguis, per transports amb reduïdes o nul·les emissions

contaminants.

Minimitza l'Impacte
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Contribueix a la conservació dels atractius turístics, respectant les normes

i els accessos dissenyats per a la seva preservació i protecció.

A més, s'ha de tenir en compte l'organització el destí i les infraestructures

que el componen (edificis, transports, habitatges, espais públics...)

perquè la teva visita no suposi una alteració en la vida diària local.

Conserva el Patrimoni
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Gaudeix del patrimoni afavorint la seva sostenibilitat i continuació



Tria productes amb tecnologies innovadores i sostenibles

Potència l'I+D+i, prioritzant aquells productes, serveis o

experiències que incorporin noves tecnologies innovadores que

contribueixin a la sostenibilitat del destí a través del millor ús dels

recursos i el seu estalvi, o també en la comunicació i organització.

Tria Tecnologia
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Assegura't que els productes o serveis que consumeixes s'han produït en

condicions laborals dignes i justes que integrin a la població local o en

risc d'exclusió social i que evitin l'explotació sexual o infantil, el

maltractament animal o la insalubritat, entre altres.

Alhora, tracta de manera respectuosa a tots els treballadors, tant els de les

empreses del destí al qual viatges com els de la teva pròpia comunitat.

Fomenta la dignitat
laboral
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Tria serveis d'empreses que respectin els drets dels treballadors



Si comparteixes es difondran les experiències sostenibles

Comparteix aquests hàbits amb els teus companys de viatge i la

gent al teu voltant, fent així que aquestes pràctiques s'estenguin i

puguem crear un turisme eficient i intel·ligent.

Per a poder seguir gaudint de ser viatgers hem de desenvolupar

sostenibilitat turística.

Comparteix bones
pràctiques
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Contacte

Sapienstravel SL. - Viemocions

Rambla de Catalunya, 38, 8é 1a. 08007

Barcelona

(+34) 934 877 626

www.viemocions.com

info@viemocions.com

@viemocions

Moltes gràcies, per aquests minuts d'atenció.

Esperem poder desenvolupar un
millor model de turisme amb TU!

mailto:info@viemocions.com

