VII JORNADES AMBIENTALS D'ESPLAIS CATALANS

Som conscients de la
petjada ecològica dels
nostres viatges i
activitats d'oci?

REALITZAT PER
La Comissió Reduint Petjada d'Esplais Catalans
i el grup de treball del projecte Amplify Youth Voices

i. introducció
La Comissió Reduint Petjada i el grup de treball del projecte Amplify Youth Voices del
Canadà hem estat treballant plegades per preparar les VII Jornades Ambientals, on ens hem
preguntat si som conscients de la petjada ecològica que generem en els nostres viatges i
activitats d’oci.
Sabem que totes les nostres accions generen una petjada ecològica irreversible i està a les
nostres mans implementar canvis reals i immediats. Després de declarar l’emergència climàtica,
volem facilitar eines per a que els esplais puguem revisar les nostres pràctiques i adoptar
mesures el més aviat possible.
Per tal de recollir tot allò que s’ha parlat, hem desenvolupat aquest document, que recull la
informació que ens han exposat les ponents, així com consells i bones pràctiques per aplicar als
esplais.

què és el turisme?
El turisme és el fet de desplaçar-se, en el
nostre temps lliure, per motius d’oci. La
majoria de vegades implica consumir
productes, béns i/o serveis, així que és molt
important que ens preguntem on estem
destinant els diners i, per tant, quin tipus
d’economia estem fomentant.
Però, ens hem preguntat alguna vegada si
totes les persones tenen les mateixes
oportunitats per conèixer altres territoris
per plaer?

En Joan Buades ens explicava que viatjar no
és un dret, sinó un privilegi que està limitat
a un nombre molt petit de la població:
només el 2% de la població mundial té la
possibilitat de viatjar per plaer.

El turisme és una indústria, majoritàriament
pròpia dels països del nord global, que crea
desigualtats entre els països emissors i
receptors de turisme. Alhora, sempre
produeix un impacte (social, econòmic,
ambiental…) sobre el territori que visitem.
Com ens explicaven des de la Revista
Opcions, el turisme respon a la necessitat de:
1. Compensar els dèficits derivats de la nostra
vida quotidiana, com la falta de contacte amb
la natura, la manca de moviment corporal, la
motivació per viure noves experiències o tenir
contacte social.
2. La necessitat de descansar, premiar-nos i
sortir de les nostres rutines i ampliar
horitzons.
3. Reforçar la nostra identitat i mostrar un
estatus al nostre entorn.
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iI. turisme i colonialisme
El turisme i els viatges d’oci es van començar a dur a terme a partir de que la població
(majoritàriament dels països del nord global) va disposar dels mitjans per fer-ho, a través del
desenvolupament tecnològic. Abans però, en el marc de les Exposicions Universals, es creava la
noció de civilització, de desenvolupament del progrés d’Europa i la narrativa d’allò salvatge i
exòtic, des d’una perspectiva colonial racista; generant escenaris grotescos anomenats zoològics
humans.
El capitalisme i el model de consum actual segueixen posant el turisme per davant dels
pobles, mantenint la flama del colonialisme. Les lògiques colonials del turisme, del
capitalisme i de l’explotació no ajuden a ningú a ser millor persona ni a viure en millors
condicions, ans al contrari. Però el colonialisme ha imposat aquesta idea a través d’idees com
que “viatjar et permet descansar” o que “podràs ajudar a les persones del 3r món”. Es genera així
l’entrada del turisme humanitari al turisme vivencial, creient que amb el teu viatge salvaràs les
persones del país on vagis. A més, com comenta la Daniela Ortiz al vídeo de les jornades, el
turisme difón la narrativa de situar les cultures d’altres països en quelcom del passat (per
exemple, parlar de la cultura Inca com si hagués desaparegut), quan aquestes estan vives i es
transformen contínuament.. Aquest fet fa que s’invisibilitzi tant a la cultura com a les persones
del territori.
Les persones amb nacionalitat espanyola poden entrar a 170 països sense necessitar visat.
Alhora, Espanya sol·licita -i rebutja en la majoria dels casos- el visat de 120 països. Una part més
de l’ordre colonial que s’estableix amb el sistema de control migratori i el règim de fronteres,
que permet que els ciutadans europeus exerceixin el seu poder de viatjar mentre persones
d’altres països (sobretot del sud global) es veuen excloses i sovint maltractades o assassinades a
les fronteres.
Ens trobem amb exemples tant gràfics com la fotografia d’un
camp de golf a tocar de la frontera entre Melilla i el Marroc, on
podem veure el contrast entre dues realitats molt diferents.
Totes aquestes lògiques no es queden únicament en el procés
migratori, sinó que es reprodueixen també en els territoris del
nord global, en situacions com les treballadores als camps de
maduixeres de Huelva (majoritàriament provinents del
Magreb); Las Kellys (cambreres de pisos organitzades a nivell
espanyol) o els incendis a les vivendes precàries dels
treballadors del camp a Lepe, entre altres.
Totes aquestes idees es potencien amb els nostres viatges. Tenim la possibilitat de viatjar de
forma econòmica, d’una banda, perquè el valor de la moneda difereix molt entre països (sovint
en benefici dels països enriquits*) i posa així la indústria del consum al servei del turisme. D’altra
banda perquè sovint les persones que anem a fer turisme ens aprofitem de la pràctica de
regatejar, tant quan aquesta es dóna com a part de la tradició cultural local com quan no. Per
tant, hem d’evitar caure en les lògiques capitalistes, racistes, colonialistes i d’explotació
dels pobles autòctons.
*Parlem de països enriquits perquè són en qualitat d’un sistema que marca diferències
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iIi. emissions i canvi climàtic
En les últimes decades el nostre consum dels recursos naturals ha augmentat fins a arribar al
punt que, per seguir amb el nostre estil de vida, necessitem més recursos dels que tenim. Si tot
el món seguís l’estil de consum que tenim a Espanya necessitaríem 2,3 planetes Terra.
Veiem aquesta tendència sobretot en els països del considerat del nord global.A més, des de
1950 s’han incrementat exponencialment les emissions, coincidint amb el desenvolupament dels
avions comercials i la seva popularització.
El mitjà de transport és essencial a l’hora de jutjar la sostenibilitat en termes climàtics. Si
consultem l’Informe The tourist climate foodprint del WWF, veurem comparatives de viatges i el
seu pes en CO2 generat:
Un viatge a Mallorca des d’un país Europeu per tres persones produeix 87,2 kg de CO2 al dia.
Un viatge cultural a la part nord d’Itàlia, per a dues persones, en autobús, produeix 43,4 kg
de CO2 al dia.
Un creuer amb tot inclòs, per a dues persones, a Mèxic on hem d’agafar l’avió per arribar-hi,
genera 515,6 kg de CO2 al dia.

Alhora, sabem que aquestes emissions no són generades pel conjunt de la població mundial,
sinó que la responsabilitat social d’aquesta contaminació està repartida entre el 10% de la
població.
Les emissions d’origen turístic (excloses les de Kyoto i París) suposen el 8% de la destrucció
climàtica d’arreu del món, el 14% si hi incloem el “forçament radioactiu”.
Com veiem a l’article de NewScientist, amb els recents estudis hem pogut comprovar que
l’impacte del turisme és molt més gran del que ens pensàvem, no només parlant de
contaminació i la la destrucció d’ecosistemes sinó també valorant les desigualtats socials, la
relació colonial entre els països del nord i del sud, la precarització laboral, la mercantilització de
les cultures, entre altres.
Com ens comenten des d’Ecologistes en Acció i la Plataforma en defensa de la qualitat de l’aire,
la solució passa per prendre consciència de l’impacte que generen els nostres
desplaçaments i replantejar-nos la nostra mobilitat, adoptant noves mesures que posin al
centre la vida del planeta.

Percentatge d'emissions de CO2 segons la població

La petjada ecològica del turisme en el clima,

mundial

CO2 per persona 1.221 kg:

la destinació (925 kg)

Allotjament (148 kg)
Alimentació (91 kg)

Activitats (58 kg)

sossergni rep adanedro laidnum óicalboP

Transport fins i des de

Els més rics
10%

El 10% més ric és responsable de gairebé la meitat de l’estil
de vida de consum

El 50% més
pobre de la
població
mundial és
Els més
pobres
50%

responsable
només del del
10% de l'estil
de vida de
consum
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iV. polítiques públiques i
estructura dels territoris
Davant de les notícies sobre els nivells de contaminació del planeta als que hem arribat, els
estats promouen polítiques que afavoreixen l’eficiència energètica, però aquestes continuen
emmarcant-se dins del sistema global mercantilitzat i poden ser igual o més contaminants. Un
exemple és l’extracció de Gas Natural, la qual pot arribar a provocar un 10% més de CO 2 que
l’extracció de petroli.
Les companyies d’aviació estan exentes del pagament d’impostos, i per aquest motiu es
permeten els preus reduïts dels vols. Això es tradueix en que podem volar amb preus molt
reduïts quan el preu el paga el planeta Terra.

Alhora, també trobem el moviment social Flysgkam, una iniciativa que va sorgir durant l’any
2018 a Suècia, que es tradueix en “la vergonya de volar”. Aquest té l’objectiu de reduir l’impacte
ambiental de l’aviació.
En referència als vehicles privats, trobem que la ciutat de Barcelona està estructurada de tal
manera que afavoreix en escreix el seu ús. Les noves mesures aplicades per l’Ajuntament
respecte la conducció de vehicles contaminants no són una solució al problema, en tant que la
fabricació de vehicles elèctrics també produeix una gran petjada ecològica.
Trobem doncs, que l’estructura de les ciutats és un element clau per l’ús del transport públic i
que és imprescindible que els canvis es facin partint des d’aquí. Un clar exemple és la ciutat
d’Amsterdam, la qual té una xarxa molt més àmplia de tramvies que de metro i un gran nombre
de carrils bici, fet que dificulta la circulació de vehicles privats i, conseqüentment promou el
transport públic.
Un altre exemple d’estructuració de les ciutats posant pel davant els interessos socials i
mediambientals, n’és la ciutat de Copenhague, que dificulta la circulació en cotxe per fomentar
el transport a peu, en bicicleta i en transport públic.
És per aquest motiu que s’ha de promoure unes noves polítiques públiques que vetllin per
un ús adient i equitatiu dels recursos. Aquestes polítiques públiques han d’anar de la mà dels
interessos de les persones que habiten els territoris, i així revertir la situació actual, on veiem que
la prioritat és el benefici econòmic de grans empreses multinacionals, en comptes del benestar
dels éssers vius que habitem el planeta.
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V. propostes per aplicar
al nostre dia a dia
VOLEM VIATJAR...QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE, ABANS?
Com hem comentat anteriorment, cal pensar en quines són les necessitats que estem
intentant satisfer a l’hora de viatjar i consumir. Un cop fet aquest exercici, com podem
satisfer-les d’una manera més conscient, més responsable i més sostenible? Per exemple,
“I si ... anéssim a viure més a prop de la natura o tinguéssim més espais verds a les ciutats?”.

SI TOT I AIXÍ VOLEM SEGUIR VIATJANT … QUINES SÓN LES 3 CLAUS DEL
CONSUM CONSCIENT?
Des de la Revista Opcions ens van explicar que el consum conscient segueix 3 claus
(ordenades en ordre jeràrquic): consumir menys, consumir sense comprar i consumir en
l’economia social i solidària. Aquí podeu trobar idees per apropar-vos a aquest model,
adapteu-les al vostre viatge!

1.
CONSUMIR
MENYS

2.
CONSUMIR
SENSE
COMPRAR

3.
CONSUMIR EN
L'ECONOMIA
SOCIAL I
SOLIDÀRIA
(ESS)

1. Consumir menys. Com?
Fer autoanàlisi i planificar de forma sostenible dels nostres viatges,
Anar més a prop.
Agafar el transport públic.
En cas de fer viatges amb un impacte ecològic molt alt, que aquests siguin per a fer estades
llargues.
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2. Consumir sense comprar. Com?
Llogant el vehicle: Som Mobilitat.
Compartint el vehicle: Bla bla Car.
Intercanviant la casa:
Home exchange.
Intervac. [registrada com a ONG a Suècia]
GTI.
Home link. Consulta’n l’experiència.
*Remarcar que tot i ser iniciatives que promouen un turisme més sostenible i al marge del
model hegemònic, aquestes són empreses multinacionals que no s’acullen als valors de
l’ESS.
Acollint i sent acollides:
Couch surfing.
Warm Showers, xarxa per a cicloturistes.
Fent un intercanvi:
Wwoofing, xarxa d’intercanvi entre finques agroecològiques i persones voluntàries que
volen aprendre sobre cultiu ecològic. Consulta’n l’experiència.
Viatjant a peu o en bicicleta:
Ecotopia Biketour, biciturisme en grup per Europa. Consulta’n una experiència.

3. Consumir en l'economia social i solidària (ESS). Com?
Si a l’hora de viatjar, consumim, fem-ho en una economia respectuosa amb el medi ambient, les
persones i el territori.
Comprant ecològic, de km 0, a l’engròs, directament a les persones productores:
Quèviure: distribuidora majorista de consum responsable.
Consumint comerç just.
Contractant agències de viatges compromeses amb un turisme responsable:
Aethnic. Fixeu-vos en la seva declaració de turisme responsable.
Nadiu Viatges
Slow 4
Nexes Interculturals
Contractant assegurances de viatge cooperatives:
Arç
Existeixen xarxes que reuneixen iniciatives compromeses amb els valors de l’ESS:
Pam a pam
Xarxa d’economia solidària
Cooperatives de treball
Blogs i altres recursos:
VilaMon
Albasud
Nexe
Revista Opcions
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vI. preguntes per reflexionar
sobre les nostres accions
Quins impactes
generen els nostres
viatges sobre els
llocs i les
comunitats que

Les grans empreses tenen,
sens dubte, molta capacitat
d’influència i la seva oferta ens
arriba molt fàcilment. Hem
deixat de qüestionar-nos els
inputs que rebem?

visitem?

Ens costa impressionarnos? Des d’Opcions ens
explicaven com semblar
haver-hi una insatisfacció
generalitzada. Estem
deixant de banda altres
experiències vivencials?

Per què sovint volem
arribar el més ràpid
possible al nostre
destí?

A TRAVÉS DE QUINS
MECANISMES HAN ESTAT
MERCANTILITZADES LES
CULTURES I
COMUNITATS QUE
VISITEM A L’HORA DE
VIATJAR?

Per què algunes
destinacions o
mitjans de
transport són més
barats que
d’altres?
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