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Apartaments el Toro. Mallorca. 1972 

Definició de Sostenibilitat 

La sostenibilitat és un concepte que pretén un 
equilibrí entre l’activitat humana i l’entorn natural. 

És conegut que l’activitat econòmica i industrial 
de l’esser humà ha estat i encara és, el principal 
element destructor del medi ambient. Ho son tan 
les industries contaminants, com la sobre 
explotació dels recursos naturals. 

Les necessitats socials de les persones, com les 
infraestructures de transport, les ciutats, els edificis 
també influeixen en el medi ambient i en moltes ocasions contribueixen a la seva 
degradació. 

La sostenibilitat pretén doncs que tan aquestes activitats humanes econòmiques 
com les socials es realitzin en equilibri amb la preservació del medi ambient. 

Balearització 

Trobem fàcilment en aquest terme la paraula balear. Això és així perquè aquest terme 
descriu una situació que tot i que es dona en molt llocs, es va començar a utilitzar en 
referència a aquestes illes del mediterrani (més concretament a Mallorca). 

La Balearització s’utilitza en geografia per explicar 
el fenomen de construcció d’edificis i equipaments 
turístics de manera desmesurada en zones de costa, 
sense cap mena de planificació ni de criteri, fora de 
la simple ocupació d’espais privilegiats aptes per al 
turisme de masses. 

Aquesta Balearització es comença a produir amb el 
boom turístic els anys 60 i 70 a l’estat espanyol, 
essent Mallorca (la més gran de les illes balears) una de les principals destinacions 
turístiques on es produeix. 
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Codi Ètic Mundial del Turisme 

El codi ètic mundial del turisme neix de la OMT l’any 
1999 i es publica en una resolució de les Nacions Unides 
el desembre del 2011.  

És un text articulat simple (amb només 10 articles) que 
pretén principalment que el turisme serveixi de força 
viva al servei de la pau, gràcies al contacte que permet 
entre diferents cultures, i sigui un factor d’amistat i 
comprensió entre els pobles. 

La publicació en Català que n’ha fet recentment la 
Generalitat de Catalunya diu textualment: “Esperem que 
aquesta publicació serveixi per millorar i prendre 
consciència de les actituds que tothom ha de tenir 
present quan viatja a altres contrades, amb la finalitat de respectar la cultura, les 
tradicions, la identitat, els drets de les persones i el medi del diferents països, i que el 
turisme contribueixi a l’entesa i al respecte mutus entre les persones i les societats”. 

 


