
 

Consorci de Turisme del Baix Llobregat 

 
  

 
 
 
 

Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
 

DECÀLEG DE BONES 
PRÀCTIQUES SOSTENIBLES 
destinat als residents i als 
visitants del Baix Llobregat 

Enjoy and respect :) 
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L’objectiu d’aquest decàleg és fomentar bones conductes i bones 
pràctiques entre el públic que visita el Baix Llobregat fent especial èmfasi 
en el respecte cap als atractius i la població de la nostra destinació. 
 

Aquest decàleg es pot consultar al web del Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat www.turismebaixllobregat.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.turismebaixllobregat.com
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1. A LA NIT, ABAIXA EL VOLUM! 
A l’entorn de les places i mentre gaudeixes de la nit en una terrassa, no 
cridis. No facis ús d’aparells d’amplificació musical.  I quan surtis dels locals 
d’oci, evita concentrar-te amb més gent a les places o els carrers estrets, el 
veïnat que intenta dormir t’ho agrairà. 
 

2. EL CARRER ÉS DE TOTHOM, COMPORTA’T AMB CORRECCIÓ 
El consum d’alcohol i drogues a l’espai públic està prohibit.   
No vagis sense roba pel carrer.  
Utilitza lavabos públics, sigues cívic.  
Cuida el mobiliari urbà, ens pertany a tots i totes. 
 

3. MENYS RESIDUS I MÉS RECICLATGE 
Com a viatgers tenim la responsabilitat de generar la menor quantitat de 
residus possible i reciclar el màxim que puguem fent servir els contenidors  
de reciclatge més propers. 
Si la recollida és porta a porta, baixa les escombraries orgàniques i de rebuig 
al carrer en l’horari establert.  
 

4. RESPECTA EL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL 
El patrimoni cultural i natural és únic i irrepetible, per la qual cosa hem de 
tenir cura per la seva conservació. Ajuda a preservar-ho en les millors 
condicions i no degradar-lo. En llocs de culte com esglésies has de mantenir 
un comportament cívic i respectuós, complint les normes i limitacions 
establertes. 
 

5. TOLERÀNCIA ZERO A LES  ACTITUDS MASCLISTES 
Impulsem la tolerància zero cap a qualsevol tipus d’agressió sexista contra 
les dones.  
 

6. TRANSPORT PÚBLIC 
Sempre que sigui possible, convé utilitzar sistemes públics de transport 
col·lectiu o compartit. El vehicle privat també és una font de gasos d'efecte 
d'hivernacle, per això, si s'utilitza, hem de conduir de manera eficient i 
aprofitar al màxim el seu nombre d'ocupants.  
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7. NO MALBARATIS ENERGIA 
No et despreocupis de la despesa d'aigua o electricitat amb l'excusa que ja 
tenim tot pagat. Amb aquest malbaratament energètic estem perjudicant 
el territori al qual hem viatjat i al planeta en general. 
 

8. CONSUM LOCAL 
Consumeix productes i serveis propis de la zona i que dinamitzin la seva 
economia i el turisme sostenible, és a dir, que impliquin altres persones i 
empreses del territori. Per exemple, menjar en restaurants que ofereixin 
plats elaborats amb productes autòctons del Baix Llobregat, gaudir de les 
festes i tradicions, allotjar-te en establiments gestionats amb pràctiques 
sostenibles, o contribuir a l’economia local quan comprem records. 
 

9. RESPECTA LA POBLACIÓ LOCAL 
Viatjar implica relacionar-se, i per a això és necessari conèixer, comprendre 
i intentar adaptar-se al caràcter, hàbits, normes i costums del lloc que 
visitem. Cal evitar imposar el nostre estil de vida allà on viatgem. Informa’t 
sobre la cultura, la política i l'economia de les comunitats que visites per a 
poder respectar les seves tradicions.  
L'objectiu final és que hi hagi un intercanvi cultural enriquidor per a tothom, 
permetent que les cultures locals no es perdin i la viatgera aprengui sobre 
elles.  
 

10.VISITA’NS DURANT TOT L'ANY 
Gràcies al clima i la gran diversitat d’atractius del Baix Llobregat, recorda 
que ens pots visitar durant tot l’any. D’aquesta manera ens ajudes a ser una 
destinació sostenible. La desestacionalització del turisme fomenta que 
l’activitat sigui econòmicament viable i, a més, sostenible. 
 
 
 

MOLTES GRÀCIES PER VISITAR-NOS,  
T’ESPEREM DE NOU! 

 
 


