POLÍTICA DE TURISME RESPONSABLE DE RUPIT I PRUIT
L’Ajuntament de Rupit i Pruit, com a màxim representant del municipi de Rupit i Pruit, conscient
de la necessitat d’adoptar mesures de planificació i gestió del sistema turístic actual que
permetin garantir un desenvolupament turístic sostenible en el temps, de forma que quedin
cobertes les necessitats presents i futures, mantenint la integritat cultural, la cohesió social i els
processos ecològics essencials, es compromet a promoure un model turístic basat en la
sostenibilitat, entenent aquesta com el conjunt del desenvolupament humà dels residents a
Rupit i Pruit i el grau de sostenibilitat ambiental, cultural i socioeconòmica de l’activitat turística.
A més, i assumint els principis de la Carta Mundial de Turisme Sostenible, es compromet a:
1. Millorar i aprofitar l’impacte positiu de les activitats turístiques que es porten a terme
dins el terme municipal i prevenir i minimitzar els impactes negatius que es poden
ocasionar.
2. Treballar per millorar de forma continuada en tots els àmbits de la sostenibilitat
turística: sociocultural, econòmica i ambiental.
3. Satisfer tant els turistes com els residents, involucrant ambdues parts en les decisions
preses en matèria de turisme i facilitant en la mesura que sigui possible l’equilibri entre
la integració del visitant i el respecte i convivència amb els residents.
4. Preservar els valors de la destinació gràcies al disseny de processos de seguiment del
canvi, a l’avaluació de les amenaces, els riscos i les oportunitats i al permís dels líders
públics i privats per mantenir l’essència i la identitat del lloc.
5. Promoure un turisme inclusiu i accessible per a tots.
6. Garantir i preservar el coneixement de les persones grans en relació a les tradicions i el
patrimoni natural i cultural, i que aquest coneixement es transmeti als joves com a mitjà
d’integració intergeneracional de la sostenibilitat.
7. Promoure activitats educatives i de divulgació sobre el turisme i el desenvolupament
sostenible.
Amb l’assumpció d’aquests compromisos, Rupit i Pruit aposta per treballar en la consolidació
com a destinació turística diferenciada, sostenible i per ser referent en temes de innovació, medi
ambient i qualitat.
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