
 

  

 

 

 

 

Fer “Turisme lent” 

Carta del Bisbe d’Oriola-Alacant als turistes 

 

 

Estimats estiuejants: 

 

Una salutació a tots i benvinguts els qui passeu les vacances entre nosaltres.  

M’imagine que la vostra intenció és aprofitar al màxim estos dies de festa. Supose, 

també, que a més de descansar, voldreu visitar i conéixer els llocs i atractius que 

oferix la nostra terra alacantina, que en són molts. En la tenacitat no vos faltaran 

ofertes i itineraris turístics que acaparen la vostra atenció. En fi, ací trobareu, segur, 

abundants opcions per a organitzar les vacances. Per este motiu, i seguint el Papa, 

em permet suggerir-vos una cosa que em sembla d’interés. 

 El Sant Pare Francesc en un recent discurs al Centre de Turisme per a Jóvens 

ens ha presentat una nova modalitat de fer turisme. Em referixc al denominat 

“«Turisme lent», contraposant-lo al de masses, perquè promou la qualitat i 

l’experiència, la solidaritat i la sostenibilitat”. 

 Açò ve motivat perquè les presses i multiplicitats en el camp de la mobilitat 

condueixen, freqüentment, al turisme superficial. Aconseguir solament informació 

o realitzar estades curtes i accelerades, fa que s’emmagatzemen moltes dades en la 

nostra ment, però sense arribar a captar l’essència de les persones, llocs o coses 

que hem visitat. Açò és precisament del que avisa el Sant Pare quan en este mateix 

discurs recomana: «Si visite una ciutat, no solament és important que conega els 

monuments, sinó també que me n’adone de la història que té darrere, de com viuen 

els seus ciutadans, dels desafiaments que tracten d’afrontar. Si puge una muntanya, 

a més de mantindrem dins dels límits que la natura m’imposa, hauré de respectar-la 

admirant la seua bellesa i protegint el seu entorn, creant així un vincle amb els 

elements naturals fet de coneixement, reconeixement i estima». 

 El Pontífex justifica esta asseveració afirmant que «la lentitud —si no és el 

fruit de la peresa— genera atenció als llocs i a les persones, fidelitat a la terra i 

dedicació a ella». Es tracta, per tant, de buscar en l’acció turística nous 

coneixements i de contactar amb les persones, cultures i problemes del nostre 

temps. 

No hi ha que oblidar que la pràctica del turisme deu dirigir-se sempre a la 

«visió integral de la persona» i «mirar al seu voltant per així entendres més 

profundament». Cal tendir cap a «un turisme que no està inspirat en els cànons del 

consumisme o desitjós solament d’acumular experiències sinó capaç d’afavorir 



l’encontre entre les persones i el territori i d’afavorir el creixement en el 

coneixement i el respecte mutu». 

Així, per tant, la lentitud que vos suggerix per a estes vacances té com a 

objectiu aconseguir el coneixement i l’aprofundiment, canviar la velocitat per la 

calma, dominar el temps i viatjar amb tranquil·litat, disfrutar dels detalls... Es tracta 

de descobrir l’essència del destí: les seues gents, tradicions, artesanies, festes, 

costums, idioma, el seu medi ambient, etc. I amb sorpresa i acció de gràcies viure-

ho tot en oració. Viure la vida com un do, com un permanent regal de Déu: en la 

gent, la història, la natura. En el temps que fluïx com espai per a la felicitat. Per a 

acabar, cal que sabeu que vos acompanye amb la meua oració i, també, 

particularment, el meu agraïment a tots els treballadors del sector turístic i de 

serveis per l’acollida i atenció que brindeu a cada persona que ens visita. A 

vosaltres dirigixc este text de la Carta dels Hebreus 13,2: «No oblideu 

l’hospitalitat; gràcies a ella, alguns, sense saber-ho, acolliren àngels». 

Que el Nostre Pare Déu, mitjançant la Mare de Déu ens beneïxca i a tos 

concedixca unes bones vacances. 

 Feliç estiu! 

 

 Jesús Murgui Soriano.  
Bisbe d’Oriola 


