
El turisme és un sector clau per al desenvolupament de l’economia, però és urgent afrontar canvis

importants si volem que sigui viable i sostenible a llarg termini. La pandèmia de la Covid-19 ha posat

de relleu les carències d’un model fràgil i poc resilient que ha esdevingut obsolet. 

La dependència del turisme internacional i els impactes negatius que ha generat, com ara la saturació

dels espais de gran afluència turística, la desnaturalització de les formes pròpies de vida, els processos

de gentrificació, o la precarització laboral han posat de relleu la necessitat urgent de repensar el

model turístic actual sota una mirada atenta a les necessitats socials i ecològiques.

Des de La Xarxa de Turisme Responsable i Sostenible volem ser palanca de canvi per transformar

l’activitat turística i articular una proposta alternativa basada en els següents criteris: 

LES PERSONES AL CENTRE. Prioritzem les persones per sobre del lucre. L’objectiu de les entitats de

La Xarxa és satisfer les necessitats personals i col·lectives de la ciutadania. 

TREBALL DIGNE. Contribuïm a la reducció de les desigualtats econòmiques promovent relacions

laborals justes i garantint feines no precàries. 

JUSTÍCIA DE GÈNERE. Treballem per prevenir i eliminar qualsevol tipus de desigualtat, discriminació o

invisibilitat que puguin patir les dones, tot afavorint la conciliació i promovent un lideratge basat en

criteris feministes.

TRANSICIÓ SOCIOECOLÒGICA. Promovem el turisme de proximitat basat en criteris de consum

responsable per avançar cap a models turístics alineats amb la transició social i ecològica. 

COOPERACIÓ. Creiem en el principi de la cooperació versus la competència. Promovem la

intercooperació des d’una perspectiva de transformació social per donar resposta a reptes comuns.

IDENTITAT. Ens comprometem amb l’entorn, tot promovent processos participatius inclusius que

vetllin pel respecte i la difusió de les identitats de cada territori.

EL MANIFEST DE LA XARXA
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