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8 consells a favor de la natura

L’ecoturisme és una modalitat turística que guanya cada dia  
més adeptes. Al ‘Descobrir’ l’hem promogut des que es va fundar  
la revista, l’any 1997, sense saber que tenia nom. L’ecoturisme 
consisteix en visitar espais naturals per conèixer els animals i les 
plantes que hi viuen, i per contemplar-ne els paisatges. I tot això,  
de manera sostenible i responsable. Anima’t a practicar-lo! 

Per què fem bandera 
de l’ecoturisme?

Una gran 
diversitat  
a tocar  
de casa
Els Països Catalans,  
per la seva biodiversitat,  
són especialment rics  
en espais naturals, amb  
una diversitat excepcional 
de fauna, flora i ecosistemes. 
També és diversa  
en paisatges geològics  
i jaciments paleontològics. 
Sense necessitat de fer  
llargs desplaçaments,  
hi ha un munt de parcs 
naturals, reserves i espais 
protegits amb tresors 
increïbles: des de dofins  
a la Costa Brava i cérvols  
a la serra de Boumort fins  
a praderies de posidònia  
a Eivissa i Formentera, 
cabres salvatges al massís 
del Port i ocells aquàtics  
a l’Albufera de València.  

Els beneficis
CONSERVA LA NATURA  
QUE VISITEM. Els ecoturistes 
aporten recursos econòmics 
que s’inverteixen després  
en tasques de conservació 
dels espais naturals.  
En alguns casos, els turistes 
aprofiten l’experiència per 
implicar-se voluntàriament  
en projectes de recerca  
o de gestió del medi natural. 

AJUDA LA POBLACIÓ LOCAL 
L’ecoturisme contribueix  
a millorar la qualitat de vida 
dels municipis i comarques  
on es practica: és una oportu- 
nitat per crear llocs de treball, 
fundar empreses locals  
i fixar la gent al territori  
—sobretot el jovent. Sens 
dubte, esdevé una alternativa 
econòmica en territoris  
on l’activitat agrària perd  
pes econòmic.

REDUEIX L’IMPACTE  
EN L’ENTORN. Qualsevol 
activitat turística provoca  
un impacte sobre l’entorn. 
Però l’ecoturisme, quan està 
ben aplicat, utilitza mesu- 
res diverses per reduir-lo.  
I, a més, respecta les cultures 
locals. Per això, l’ecoturisme 
es practica en grups reduïts  
i assumeix les regulacions que 
regeixen els espais protegits.

SERVEIX PER APRENDRE 
I CONSCIENCIAR. Quan 
practiquem l’ecoturisme 
passem una bona estona i, 
a més, aprenem com són  
els espais naturals de casa 
nostra, i prenem consciència 
sobre la necessitat de res- 
pectar-los. Sovint són els 
guies especialitzats els qui 
ens acompanyen i ens desco- 
breixen els secrets de la na- 
tura. Conèixer és estimar. 

CONEIX BÉ EL  
MEDI NATURAL
Abans d’arribar a la destinació, 
informa’t sobre els atractius 
naturals que té, els itineraris 
qe s’hi poden fer, l’oferta  
de guies de la zona... Si vas  
a veure animals, identifica  
els millors indrets i horaris 
per observar-los.

ENTRA ALS CENTRES  
DE VISITANTS
Molts espais naturals protegits  
disposen de centres de visitants. 
Entra-hi. Hi ha exposicions 
interessants i t’informaran 
d’activitats, guiatges, itineraris 
i miradors que milloraran  
la teva experiència turística.

PORTA MATERIAL  
ADEQUAT
Observa els animals amb 
prismàtics, silenci i paciència. 
Les guies de camp t’ajudaran  
a identificar les espècies,  
i el mapa i el GPS faran  
que no et perdis. Porta  
bon calçat, roba còmoda  
amb colors discrets, i una 
càmera o mòvil per fer fotos.

AJUDA  
A CONSERVAR
Assabenta’t de pro- 
jectes o entitats 
que ajuden  
a conservar l’espai 
natural que has 
visitat. I si pots, 
contribueix-hi. 

SIGUES  
RESPECTUÓS
Quan vegis ani- 
mals, guarda 
silenci. No els 
toquis, i tampoc no 
t’enduguis flors ni 
roques. Informa’t 
de les regulacions 
de cada espai pro-
tegit i respecta-les.

TRIA EMPRESES  
CERTIFICADES
Tria allotjaments amb 
etiquetes ecològiques com 
el Distintiu de Garantia de 
Qualitat Ambiental, i contrac-
ta empreses de serveis amb 
sistemes de gestió ambiental 
o certificades amb la Carta 
europea de turisme sostenible.

COMPRA LOCAL
Consumeix productes (ali-
ments, artesania) fabricats  
als indrets que visites i con- 
tracta serveis (guies, taxis...)  
gestionats per empreses d’allà.  
Així afavoriràs l’economia 
local i disminuiràs l’impacte  
del transport de mercaderies.

MOU-TE AMB  
CONSCIÈNCIA
Hi ha parcs naturals com el 
del Montseny o el de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac que 
posen a disposició dels usuaris 
autobusos que arriben fins 
a punts estratègics des d’on 
surten molts itineraris a peu. 
Informa-te’n abans de tenir 
l’impuls d’agafar el cotxe.

1 6

3

8

5

2 7

4

25 RUTES DE NATURA
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