
El patrimoni, la religió, el medi
ambient, l’economia i, si pots, aprèn

algunes paraules bàsiques que t’ajudin
a interactuar millor amb la població

local.

Guarda una mica d’espai a la maleta per a portar
records de fabricació local. Tingues presents
els límits de la negociació de preus i intenta

no persistir en intentar aconseguir únicament
un benefici propi.

Indaga sobre les característiques del teu
destí i prepara la documentació, els

controls mèdics i les assegurances de
viatge necessàries. Comprova els productes

que consumeixes per evitar reaccions
al•lèrgiques, intoleràncies o infeccions.

Així ajudaras a enfortir als emprenedors
i les empreses locals, generant un benefici
per a ells. Compra el que necessitis, a un

preu just.

Intenta reciclar el màxim possible
i controla l'ús de l'aigua i de l'energia.

Evita l'ús de botelles i d'altres
articles de plàstic.

Demana permís i aprofita l’ocasió
per interactuar. Per a fotografiar

nens/es, demana permís als
pares.

I molt menys als nens. Al fer-ho, estàs fomentant
que la persona abandoni la seva activitat quotidiana

per demanar. Busca el lloc adequat per entregar
els obsequis que vulguis donar.

Procedents de jaciments i/o llocs
naturals. Si et proposen comprar

objectes arqueològics, o procedents
d’animals, no els acceptis.

Para atenció a la vestimenta, especialment en llocs
de culte. No ostentis riqueses que puguin contrastar
amb el nivell de vida local. Mostra respecte per les

tradicions locals.

I ajuda’ns a detectar situacions
injustes. Si durant el viatge has

viscut situacions greus, intolerables
o que simplement no van acord
amb la teva ètica, fes-nos-ho

saber!

Des de col•laborar amb projectes de
solidaritat globals com amb iniciatives
locals, o comprant productes de comerç
just. Qualsevol ajuda compta, encara que

sigui de forma puntual.

Amb la teva família, amics, o a les xarxes socials, es
important testimoniar les riqueses i fragilitats del nostre

món. Els teus propis consells seran molt importants
per ajudar a la gent que vol visitar el país a millorar la

vida de la població local.


