VII JORNADES AMBIENTALS D'ESPLAIS CATALANS

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

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

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.

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.

Totes les persones tenen les mateixes oportunitats per conèixer altres
territoris per plaer?

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 respon a la necessitat de:
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.
Descansar, premiar-nos i sortir de les nostres rutines i ampliar horitzons.
Reforçar la nostra identitat i mostrar un estatus al nostre entorn.

SI VOLS APROFUNDIR...
Pots visitar la versió llarga d'aquest document, on trobaràs informació
desenvolupada dels temes següents:
Turisme i colonialisme
Emissions i canvi climàtic
Polítiques públiques i estructura dels territoris
També pots llegir la Resolució Sobre l'Emergència Climàtica d'Esplais Catalans.
01

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. COM?

Fer autoanàlisi i planificar de forma sostenible els 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
Llogant el vehicle: Som Mobilitat
Compartint el vehicle: Bla bla Car
Intercanviant la casa: Home exchange, Intervac, GTI, Home link.
*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.
Fent un intercanvi: Wwoofing.
Viatjant a peu o en bicicleta: Ecotopia Biketour

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