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LA PROMOCIÓ DE BONES Pràctiques ENTRE ELS VIATGERS
SETEM CATALUNYA

Turisme solidari: una altra
Aprofitar l’estiu per conèixer zones empobrides de la mà d’associacions és una pràctica cada vegada més estesa, ja
sigui visitant projectes locals, participant-hi activament o duent a terme rutes turístiques amb criteris sostenibles
Rosa Mari
SANZ

D

es de fa uns anys es
va detectant un augment de viatgers de
tot el món que decideixen aventurar-se
en altres països per una bona causa,
o, com a mínim, amb la idea d’aportar un plus amb la seva visita al territori que l’acull , tal com constaten
agències i associacions que vetllen
pel desenvolupament local, els drets
humans i la justícia social. Per això,
cada vegada més oenagés i empreses de viatges proporcionen atractives opcions de vacances solidàries que garanteixen que tant els visi-

tants com la població autòctona es
beneficiïn a l’intercanviar coneixements, vivències i diversitat cultural.
Conviure amb una família al Camerun, escoltar el testimoni de joves brasilers d’una favela del Salvador, conèixer el dia a dia de dones
del sud de l’Índia, descobrir el poder
de plantes medicinals de Costa Rica
o palpar les dificultats d’un camp de
refugiats tibetans al Nepal són algunes de les propostes que aquest estiu
es poden fer davant d’altres alternatives més convencionals i massificades.
Són diverses les opcions que hi ha
a l’hora de portar a terme un viatge
solidari, ja sigui a través d’agències
alternatives amb una oferta que habitualment no està a l’abast de totes

les butxaques, o assistint a campaments visitant projectes d’oenagés
locals, o directament implicant-se
en camps de treball en què el participant col·labora en la millora de
la zona. Aquestes últimes són dues
opcions que tenen més a veure amb
un enriquiment personal del que la
porta a terme que no pas amb el concepte purament de vacances, segons
coincideixen aquells que ja ho han
provat i que, en moltes ocasions, repeteixen.
En aquest marc de turisme sostenible diverses entitats organitzen
tots els estius campaments solidaris a països en vies de desenvolupament, moltes de les quals estan agrupades a la Cocat, la Coordinadora
d’Organitzadors de Camps de Tre-

«No és un viatge
ni és turisme. És
un aprenentatge
personal», explica
una jove que ha
viatjat al Perú i
el Camerun per
conèixer iniciatives

ball de Catalunya (www.cocat.org),
que compta amb una web on també
es poden consultar opcions per portar a terme sense sortir de Catalunya.
També és una eina útil donar un cop
d’ull a www.canalsolidari.org, on es
poden trobar interessants alternatives per a aquest estiu. Algunes oenagés solament treballen amb projectes internacionals, com és l’exemple de Setem (www.setem.org), amb
camps a l’Àfrica, l’Amèrica Llatina i
l’Àsia.
En la majoria dels casos,
el viatger no necessita una preparació especial, encara que a vegades,
com passa amb Setem, sí que rep sessions de formació i sensibilització
prèvies. «És una gran experiència.
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