
DECÀLEG DE
BONES PRÀCTIQUES
AL LLUÇANÈS

1. Planifica el teu viatge.
Descobreix les singularitats del 
Lluçanès.

2. Desconnecta de l’estrès i endinsa’t 
en el món rural durant la teva estada.
Descobreix el Lluçanès sense presses i 
sintonitza amb el ritme de vida local.

3. Gaudeix, respira i comparteix la vida 
amb la gent que hi viu.
Integra’t amb la població resident i 
comparteix els costums, els valors i les 
tradicions de la cultura local i la manera 
de fer dels seus habitants. Actua sense 
perjudicar ni molestar.  

4. Descobreix l’essència del Lluçanès.
Visita els recursos patrimonials, 
culturals i naturals, i gaudeix d’un 
paisatge de postal respectant les 
activitats del territori. 

5. Respecta l’entorn i la natura, fes-te 
responsable dels teus residus.
Ajuda’ns a tenir cura del paisatge i a 
mantenir i conservar el nostre territori net 
i pur, emporta’t la brossa que generis. 

6. Conserva i protegeix la flora i la 
fauna.
A la natura fes silenci, utilitza la vista i 
l'oïda. Evita tocar i agafar els animals i 
les plantes, i preserva’n l’hàbitat. 

7. Respecta les propietats agrícoles i 
els ramats.
Observa i gaudeix dels camps sense 
entrar-hi. Si trobes un ramat no t’hi 
apropis, els animals es poden espantar. 
Deixa les portes dels filats tal com les 
has trobades. És un territori ideal per a 
animals de companyia però cal 
mantenir-los controlats i portar-los 
lligats.

8. Cuida els camins rurals.
Segueix-ne les indicacions per evitar 
desorientar-te i coopera amb nosaltres 
per mantenir-los en bon estat.

9. Tasta la gastronomia de la zona i 
impulsa el comerç local.
El Lluçanès disposa de productes de 
quilòmetre zero d’una gran qualitat. 
Tasta’ls als restaurants, gaudeix-ne i 
compra’ls al petit comerç local.

10. Contribueix per fer del teu viatge 
una experiència turística sostenible.
Pren consciència de l’impacte del teu 
viatge i promou un desenvolupament 
sostenible. Fes un consum responsable 
durant la teva estada: estalvia, recicla i 
reutilitza. 

El Lluçanès busca bons viatgers. Un turisme discret, que beneficiï 
directament la comunitat local i que ajudi a preservar les singularitats del 

territori, la cultura i la identitat. Ajuda’ns a mantenir un turisme 
responsable per cuidar l’harmonia del territori: 

www.turisme.llucanes.cat 


