
Coneix persones i 
coses diferents i, si 
vols desconnectar, 

desconnecta’t: 
oblida’t del mòbil, 

xats i correu-e. 

 Assabentat de quina 
és la situació social, 
política i econòmica 
del lloc on ets , i fuig 

de la irrealitat 
turística de falset. 

 

RÀPID O A POC A POC?
Passa ràpidament per 

aquells llocs o 
moments que no 

t’aportin res. 

 Aturat i paeix a poc a 
poc tots els 

moments, busca 
caminant, en bici, en 

vaixell o en tren. 
 

Queda’t i fes el que et 
doni la gana amb el 
teu temps, i gaudeix 
de manera diferent 

dels carrers de 
sempre.  

 Marxa i no oblidis 
que no cal anar gaire 

lluny per tenir la 
sensació que ho 

estàs. 

 

Pren-te un bon 
luxe, i que 

l’excepció et 
serveixi per tenir 
clar que vols una 

vida senzilla. 

 Clava’t les pedres 
dormint, cuina amb 
formigues i fes cua 
per a la dutxa, i que 
t’ajudi a valorar els 
luxes diaris a què 

estàs acostumada/t. 
 

Adquireix productes 
de la zona i del 
comerç local, i  

compra’ls a 
establiments petits. 

 Emporta’t els 
paisatges, la gent, les 
olors i les sensacions, 

i no et caldran ni 
regals ni records 

materials. 
 

HE DE COMPRAR LA MALETA-AMB-RODES, 
LA TENDA-AMB-AUTOMUNTATGE, 

EL GPS-AMB-MULTIMAPA, 
LA VIDEOCÀMERA-AMB-TRÍPODE, 

ELS PANTALONS-AMB-MULTIBUTXACA?
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HTTP://TURISMO-RESPONSABLE.ORG
HTTP://TURISMOJUSTO.ORG

HTTP://WWW.OCUC.ORG/TURISMESOSTENIBLE.HTM
HTTP://EDPAC.ORG

Memoritza 
algunes paraules 
del seu idioma, 

coneix coses de la 
seva cultura i de la 

seva gent. 

Dóna informació del 
teu país, de la teva 

llengua, de les lluites 
i reivindicacions. 

 

APRENDRE O ENSENYAR?

DESCONNECTAR O CONNECTAR?

MOLTS DINERS O POCS?

RELACIONAR-NOS O AÏLLAR-NOS?

HOSTAL O TENDA?

ORGANITZADES O AUTOGESTIONADES?

GASTAR ENERGIA O ESTALVIAR-LA?
AMB EQUIPATGE O SENSE?

Carrega’t de coses si 
vas a un lloc on les 
poden necessitar, i 
torna a casa amb la 

maleta buida. 

 Viatja lleuger i amb 
l’imprescindible, i 
descarregat dels 
trastos i de les 

punyetes. 
 

Parla amb la gent 
d’allà, relaciona’t i 
comparteix amb 

gent que –encara– 
no coneixes. 

 

 Estigues un temps
sola o sol, i avorreix-
te de connectar amb 

tu mateix/a. 

RECORDS COMPRATS O VISCUTS?

AQUÍ O ALLÀ?

Comparteix els 
teus diners i 

col·labora amb 
entitats i persones 

que s’ho estan 
currant. 

 Economitza el 
malbaratament,  i 

gasta amb prudència 
i amb consciència 

crítica. 

 

Viatja solidàriament, 
turisteja 

sosteniblement, 
conrea en un camp de 

treball d’estiu. 

 Fuig dels paquets 
amb marca d’agència 

i tour-operator, i 
explora la teva 
creativitat per 

muntar-les. 
 

Gasta energia i  
recursos 

renovables, però 
dels teus i per 
carregar piles; 

corre, crida i salta. 

 Estalvia’n de la 
mateixa que a casa i 
a la feina, tot i que la 
factura no estigui al 

teu nom. 

 


