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NOTA DELS AUTORS

Al llarg del llibre hem procurat utilitzar un llenguatge no sexista, 
sempre que no fes la lectura confusa.

No et sorprenguis si no trobes enllaços a pàgines web: per faci-
litar-te la seva consulta (i evitar que hagis de teclejar les adreces, de 
vegades molt llargues), hem posat la nostra selecció a www.ungran-
viaje.org/enlaces/.

La informació, companyies i preus facilitats eren correctes en el 
moment d’anar a impremta, però tingues en compte que al llarg del 
temps poden canviar i quedar obsolets. Entendràs que, per això, no 
podem acceptar cap responsabilitat en cas que sorgís algun inconve-
nient com a resultat de la informació continguda en el llibre.

Elaborar aquest llibre ens ha costat molt esforç i mesos de treball. 
Vendre-ho ens ajuda a cobrir els seus costos de producció i distribu-
ció i, a més, a publicar informació gratuïta a la nostra web i a pagar les 
despeses que ocasiona. Per això et demanem que no el facis circular 
per internet, no el posis en llocs web per compartir arxius i no en facis 
còpies en cap format (imprès o electrònic). En altres paraules, aquest 
llibre té copyright: si vols reproduir-lo, distribuir-lo o transformar-lo, 
en qualsevol forma o a través de qualsevol mitjà (excepte els previstos 
per la llei), demana’ns autorització: som gent raonable.

Finalment, ens encantaria rebre a hola@ungranviaje.org els teus 
comentaris, anècdotes, suggeriments i trucs que t’agradaria que in-
cloguéssim a la propera edició (esmentant, per descomptat, la teva 
autoria). I si malgrat totes les revisions que s’han fet trobes alguna 
errata o error, no dubtis a dir-nos-ho.
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INTRODUCCIÓ

Si tens aquest llibre a les mans, segurament és perquè somnies en fer 
la volta al món, recórrer la Ruta de la Seda o el Sud-est Asiàtic, visitar 
racons perduts d’Amèrica Llatina, creuar Estats Units de cap a cap, 
baixar pel riu Níger o, en defi nitiva, emprendre una aventura. Així és 
com comencen els grans viatges: amb un somni, una idea que creix i va 
prenent forma... fi ns que un dia t’atreveixes a fer-te la pregunta: i si ho 
faig? Si hi estàs pensant, si tens aquesta il•lusió, aquest llibre és per a tu.

Un gran viatge no va lligat a una durada, una destinació o un mitjà 
de transport determinat, sinó que és aquell que suposa un repte: 
per a una persona experimentada pot ser fer la volta al món amb 
vaixell i per a algú que hagi viatjat menys, recórrer Europa durant 
dos mesos. És més important la situació personal, l’estat d’ànimi les 
circumstàncies en les quals s’emprèn, el desafi ament que suposa i el 
que representa per a cada persona. També la capacitat i valentia de 
trencar amb la comoditat i l’estabilitat laboral o material… Així que 
tenir el coratge i les ganes de llançar-te a viatjar dos, cinc o els mesos 
que siguin, i deixar enrere per un temps la rutina, la casa, la família i les 
amistats, és el que converteix un viatge en “un gran viatge”.

El més difícil és prendre la decisió d’anar-se’n. És possible que 
t’hagis imaginat moltes vegades en racons paradisíacs o visitant llocs 
exòtics, però sempre hi ha una excusa per la qual mai trobes l’ocasió 
de fer-ho. Potser pensis que no és bon moment per deixar la feina 
o aparcar la teva carrera professional durant uns mesos. Per què no? 
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Viatjar segurament et permeti millorar o adquirir noves capacitats 
(idiomes, negociació, adaptació a entorns diferents, resolució de pro-
blemes…). Demanar una excedència o un permís és una opció o, si 
deixes la teva ocupació, no seria estrany que a la tornada volguessis 
canviar per una feina que et suposi nous reptes. Hem parlat amb mol-
tes persones que es van atrevir a fer-ho i la resposta és contundent: 
uns mesos després de tornar del viatge, totes estan professionalment 
igual o millor que abans d’anar-se’n.

Uns altres diuen que la impossibilitat ve per tenir nens, però hi 
ha molts exemples de persones que han realitzat grans viatges amb 
els seus fi lls que demostren que es pot i que resulta enormement 
enriquidor. O que a la seva parella no li agrada viatjar: potser s’anima 
ajustant la ruta a països que motivin als dos. Uns altres no s’atreveixen 
perquè no tenen amb qui, sense preguntar-se primer si no seria millor 
fer-ho en solitari. Algunes persones creuen que fer un gran viatge és 
molt car, però com llegiràs més endavant no calen molts diners: hi ha 
destinacions ben econòmiques. Perquè te’n facis una idea, viatjar pot 
ser més barat que viure a la teva ciutat. I encara que és cert que si es 
té alguna discapacitat o s’és gran, viatjar pot requerir més esforç 
i planifi cació, no és ni molt menys impossible. Altres barreres que la 
gent es posa són no dominar idiomes o tenir una hipoteca, però 
al cap i a la fi , com en les altres excuses que es donen, superar-les és 
únicament una qüestió de prioritats i planifi cació. 

Aquest és un llibre escrit per gent viatgera per a gent viat-
gera. De fet, és el que ens hagués agradat tenir quan vam començar 
a planifi car els nostres grans viatges. Durant mesos vam estar investi-
gant rutes possibles, indagant sobre la logística i sobre com resoldre 
els aspectes pràctics del que deixàvem enrere (feina, casa, mascotes, 
etc.). Vam poder fer-ho, però una publicació així ens hagués permès 
estalviar molt temps i preocupacions i ens hagués ajudat a re-
soldre infi nitat d’inquietuds i dubtes que ens assaltaven sobre la salut, 
la seguretat, l’equipatge ideal o el nostre dia a dia en ruta (on dormir, 
com comunicar-nos, quin transport usar…).

En les xerrades i conferències que vam fer després del nostre 
últim gran viatge, que ens va portar a recórrer l’Àfrica durant un any, 
ens va sorprendre que la majoria de les preguntes que ens feia la 
gent eren sempre les mateixes: per què vau triar aquesta ruta? Com 
gestionàveu els diners? Vau reservar totes les nits d’hotel? Teníeu els 
visats abans de sortir? I així moltes més, que ens van fer adonar que 
tots els viatgers tenim els mateixos dubtes al principi.
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Amb aquest llibre intentem donar resposta a totes aquestes qües-
tions, basant-nos en la nostra experiència així com en les opinions, 
idees i recomanacions d’altres persones viatgeres. Conté dotze-
nes de consells pràctics i et servirà com a manual per planifi car el teu 
gran viatge. També et donarà pistes sobre com manejar-te una vegada 
en ruta, perquè marxis amb més tranquil•litat i seguretat. I, fi ns i tot, 
et donarà pistes per afrontar el teu retorn, gens fàcil com veuràs 
més endavant. En suma, t’ajudarà que gaudeixis més del viatge 
abans, durant i després.

Ho hem escrit pensant, especialment, en totes aquelles persones 
que viatgen de manera independent i que són responsables de 
decidir la seva ruta, carregar amb el seu equipatge, buscar l’allotjament, 
regatejar els preus, tramitar els visats, etc. Tot i així, qui decideixi fer un 
viatge organitzat també trobarà moltes idees útils. Els qui més ho 
gaudiran, en qualsevol cas, seran totes aquelles persones que ja han 
viatjat alguna vegada durant unes setmanes i que avui s’adonen 
que això se’ls fa curt. Però també servirà (per la quantitat de trucs i 
recomanacions) als qui encara no s’han llançat a la carretera. 
Pretén, a més, ser prou ampli com per cobrir totes les necessitats co-
munes a qualsevol viatger, encara que t’oferim bibliografi a i enllaços 
a pàgines web perquè segueixis aprofundint allà on aquest llibre no 
arriba, contrastant opinions i idees.

Per acabar, no pretenem convèncer-te que viatjar representa una 
experiència personal tan enriquidora que hauria de ser obligatòria. Ni 
tan sols intentarem vendre’t que un gran viatge és una de les millors 
coses que podries fer, almenys, una vegada a la vida. Però si, com no-
saltres, així ho creus, no deixis que ningú et digui que has perdut la 
raó, que no seràs capaç o que no és bona idea: tothom pot fer-ho 
i gaudir-ho plenament. Així, plantejar-se fer un gran viatge és, en 
realitat, enderrocar les barreres que un mateix es posa. És tenir 
ànsia d’aventura, afany de descobriment i desitjos de conèixer el món 
que ens envolta. És estar disposat a afrontar els sacrifi cis i moments 
de solitud, de desassossec, d’incertesa que poden donar-se. Arribat el 
moment en què ets conscient que les recompenses superen amb es-
creix els possibles inconvenients, llavors, segurament, et sorprendràs 
mirant els mapes amb altres ulls i començaràs a visualitzar-te reco-
rrent llocs desconeguts. De sobte, sense adonar-te, el teu gran viatge 
ja haurà començat. 

Bona lectura i, sobretot, bon viatge!
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1. PLANIFICACIÓ INICIAL

Si ja has pres la decisió de marxar, enhorabona! Això era el més difícil. 
A partir d’ara et toca començar a concretar el teu somni. 

Planifi car és un exercici fonamental, especialment si és el teu pri-
mer gran viatge: ajuda a reduir la incertesa, l’ansietat i els temors, i et 
prepara per moure’t amb confi ança i comoditat. Però no només això: 
durant la planifi cació començaràs a gaudir del viatge abans de marxar, 
quan busquis informació sobre les destinacions que t’agradaria visitar. 
T’ajudarà a decidir on anar i què veure. A més,  documentar-te 
sobre els diferents aspectes dels llocs als quals vols anar (geografi a, 
gastronomia, transports, història, cultura, allotjaments, arquitectura, 
costums tradicions...) contribuirà al fet que valoris millor cada 
país i la seva cultura. Així, al trobar-li el context, entendràs millor 
el perquè de molt del que observis i de com pensa i actua la gent. 
Això sí, si el viatge que planeges és llarg, no serà fàcil informar-te en 
profunditat sobre tots els països abans de marxar. 

D’altra banda, en opinió d’algunes persones, conèixer molt dels 
llocs abans d’arribar pot reduir la sorpresa, l’emoció de desco-
brir el desconegut, l’aventura de sortir de malentesos i aprendre del 
dia a dia… Al mateix temps, pot augmentar la possibilitat de 
decebre’t si el que et trobes no encaixa amb les teves expectatives. 
No només això: un excés d’informació pot aclaparar-te i convertir 
alguna cosa plaent en una tortura.
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Probablement cap dels dos extrems sigui bo i el millor sigui tro-
bar l’equilibri: està bé llegir, investigar i aprendre, però sense arribar 
a l’obsessió, deixant així espai per a la sorpresa i el desconegut.

Per on començo?
La planifi cació requerirà que tinguis en compte molts aspectes alhora 
i encara que al principi pugui semblar complicada, no ho és tant. Per 
organitzar-se, el primer que cal fer és intentar respondre les següents 
preguntes:  

  Quant temps viatjaràs.
  Quan marxaràs.
  On vols anar.
  Què vols veure, fer o aprendre.
  Quant et costarà i de quants diners disposes.

En aquest capítol trobaràs les eines per respondre a les quatre 
primeres qüestions. L’última, donada la seva importància ja que sol 
condicionar el viatge, es desenvolupa en el capítol 2.

Per quina d’aquestes preguntes començar? L’ordre en què s’han 
de respondre depèn de les circumstàncies de cada persona: hi 
haurà qui tingui més fl exibilitat o restriccions en uns aspectes que 
en uns altres (si, per exemple, tens molt clar el moment de marxar 
o on vols anar, la resta s’haurà d’adaptar a aquesta condició). És a 
dir, cada qüestió infl ueix en les altres. Encara que al principi resulti 
una mica complicat prendre les decisions si vols anar a molts llocs 
o fer moltes coses i tens limitacions de temps o de diners, no et 
preocupis: encaixar-les en la ruta o prioritzar-les és més fàcil del 
que sembla.

Quant temps necessito?
El concepte gran viatge és molt personal i variable i difereix enor-
mement d’una persona a una altra. L’important és que cap viatge és 
millor en funció de la seva durada, ni més temps signifi ca que 
gaudiràs més. Així que en començar a imaginar, no t’obsessionis 
amb quant hauria de durar ni et comparis amb altres persones. Ha de 
ser tan llarg com puguis o decideixis, segons el que et vegis capaç de 
realitzar i afrontar.
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Moltes vegades, a més, la durada ve condicionada per factors 
sobre els quals no es té molt control: potser estigui lligada a un pe-
ríode entre dues feines, a dues obligacions amb dates defi nides, a una 
excedència laboral... Que només pots dos mesos? Fantàstic. Que tens 
un any sencer? Doncs molt bé. Es tracta d’aprofi tar aquest temps i 
valorar que disposes d’ell i del coratge per emprendre el teu projecte.

Un altre cas diferent seria llançar-te a l’aventura aprofi tant un pe-
ríode sense ocupació, després d’acabar els estudis o en plantejar-te un 
canvi de rumb a la vida. Aquí, en principi, el temps no està limitat i 
hauràs de ser tu qui decideixi quant vols o pots estar en ruta. Tingues 
en compte que és més fàcil escurçar la durada que allargar-la.

L’últim dels factors que determinen l’extensió del viatge és el 
pressupost del que disposes. Per fer un càlcul de les despeses que 
tindràs i així calcular quant temps pots estar viatjant llegeix el capítol 2.

Quan començar el gran viatge? 
Si ja tens més o menys clar el temps del que disposes per al teu viatge, 
és hora de trobar el moment més adequat per emprendre-ho. 

Quan t’atreveixes a donar el pas i ets tu qui decideix quan ini-
ciaràs l’aventura, diem que són factors interns els que condicionen 
la teva decisió. Les circumstàncies que infl ueixen en l’elecció del millor 
moment són molt diverses, però les més habituals solen estar rela-
cionades amb qüestions laborals: es produeixen, per exemple, quan 
decideixes deixar la feina (amb o sense opció de tornar-hi), dema-
nes una excedència o, si treballes per lliure, aparques temporalment 

Sigui quin sigui el temps del que disposis i el que hagis previst 
fer, és important ser fl exible i no obsessionar-se amb els 
plans. Mirar el rellotge i el calendari constantment no t’ajudarà 
a apreciar cada moment i gaudir del que el viatge ofereixi. Potser 
Tailàndia t’agradi més de l’esperat i vulguis estar-hi més temps o 
una trobada casual amb una persona et faci perdre una tarda que 
tenies prevista per anar al MoMA de Nova York. O tot el con-
trari, potser alguns llocs et resultin decebedors i vulguis deixar-los 
abans d’hora. Així que, en general, si estàs a gust en un lloc queda-
t’hi fi ns que trobis un bon motiu per continuar.
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la teva activitat. L’ocupació, amb tot, no és l’únic determinant: per a 
certes persones el moment arriba quan consideren que els seus fi lls 
estan preparats per viatjar (o per quedar-se sols a casa); o quan han 
pogut estalviar tot el que necessitaven; o quan aconsegueixen vendre 
o llogar la seva casa i es llancen a l’aventura…

Com és lògic, si pots fi xar el moment en què inicies el teu viat-
ge, aquest es podrà adaptar molt més als teus interessos i als 
condicionants que veurem en breu. Per exemple, si el teu somni és 
recórrer la Ruta de la Seda, millor si comences al maig, perquè així el 
temps serà més favorable. Així doncs, si tens molt clar el recorregut 
però el clima o altres qüestions difi culten dur-ho a terme, podràs ju-
gar sense problema amb la data de sortida, i endarrerir-la o avançar-la 
segons et convingui.

Aquesta seria la situació ideal per a iniciar la ruta. Ho fas quan vols 
i et va millor. No obstant això, moltes vegades es postposa la partida, 
en el pitjor dels casos indefi nidament, esperant el moment ideal que 
mai arriba: potser et falti el coratge, la determinació o la companyia 
ideal… És aquí on entra en joc, en ocasions, la destinació, o una sèrie 
de circumstàncies que donen aquesta empenta que et feia falta per 
arrencar. Són el què anomenem factors externs: t’acomiaden de so-
bte, la qual cosa posa davant teu aquest temps que necessitaves; o per 
fi  et jubiles (o prejubilen); o coneixes a algú interessat a fer la mateixa 
ruta que tu; o aprofi tes les vacances escolars per anar-te’n amb els 
teus fi lls; o, qui sap, per fi  et toca la loteria...

Per sorprenent que sembli, no sempre és fàcil adonar-se que ha 
arribat aquest moment que esperaves, especialment si arriba 
de cop. No ho deixis passar! Si has d’aprofi tar gairebé immediatament 
l’oportunitat, òbviament, potser no puguis anar on més t’agradaria a 
causa d’algunes qüestions com el clima, mitjà de transport o situa-
ció de seguretat, com veurem detalladament en breu. En aquest cas, 
potser hagis de considerar abans els condicionants que els teus 
interessos. Usant el mateix exemple anterior, si vols fer la Ruta de la 
Seda i només pots començar al desembre, potser vulguis canviar de 
pla, el clima pot fer el trajecte duríssim. En aquests casos serà millor, 
doncs, veure on pots anar en funció d’aquests condicionants. Segur 
que trobes milers de llocs que s’adaptin al teu temps i possibilitats. 
Així que si aquesta és la teva situació, no cal donar-hi més voltes, tan 
sols cal continuar amb els preparatius!
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On vaig?
De sobte tens el món sencer als teus peus, més de 200 països entre 
els quals decidir on vols anar. La idea de veure’ls tots és tremenda-
ment atractiva però cal ser realista: no podràs conèixer-los tots en un 
sol viatge, tret que pretenguis que aquest duri la resta de la teva vida. 
Per això cal escollir els llocs dels que més gaudiràs en funció dels 
teus gustos, els que creguis que més t’aportaran.

En qualsevol cas, les destinacions t’oferiran moltes sorpreses. Per a 
molts, al fi nal, el més important que t’emportes d’un viatge així són les 
vivències personals nascudes del contacte amb gent en situacions o mo-
ments espontanis i això no és previsible a aquestes alçades. En els millors 
llocs es poden tenir males experiències i a l’inrevés. Per això és important 
mantenir la ment oberta (i no tenir unes expectatives massa altes) i 
estar preparats per gaudir i aprofi tar tot el que els llocs ofereixin.

Tingues en compte que, en general, en les destinacions menys 
turístiques serà on et trobis una realitat més crua i autèntica, menys 
malmesa i pervertida. Són llocs normalment de més difícil accés, però 
que encara conserven l’essència de l’aventura, del desconegut. És on 
el contacte amb la gent local és més sincer i plàcid i, gràcies a això, se 
senten d’una manera més especial.

Una de les millors maneres per començar a planifi car on anar 
és comprar un bon atles o consultar cartografi a digital (Google 
Maps és una excel•lent opció) i posar-te a imaginar i a traçar rutes, lle-
gint noms de ciutats, rius, països i altres llocs que tal vegada no sabies 
que existissin. T’adonaràs de la quantitat de llocs dels quals has sentit 
parlar, però també dels que desconeixes!

A l’hora d’imaginar la teva ruta i començar a planejar, està bé pre-
guntar a persones que coneguis, però has de ser tu qui triï el que 
realment t’interessi, et vingui de gust o s’adapti als teus condicionants 
de viatge (experiència prèvia, pressupost, ganes d’aventura...). També 
pots triar descartant: per què anar a zones desèrtiques, si no suportes 
la calor i la pols; o a un lloc al que només s’arriba amb vaixell, si et fa 
por navegar?

Com que són moltes les possibilitats a l’hora de defi nir una ruta o 
una destinació, a continuació et donem una sèrie de pistes per ajudar-
te a refl exionar i trobar la que més s’adapti als teus gustos i possi-
bilitats. Naturalment, el que es diu en aquest capítol és aplicable tant 
si pretens visitar només un país com si planeges un recorregut per 
diversos països. Així que endavant, és hora de començar a pensar on 
vols anar. 
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Interessos personals o d’aprenentatge 
Aquesta pot ser una de les millors maneres d’enfocar la teva aventura: 
en comptes de pensar quins llocs t’agradaria veure, pensa quines co-
ses t’agradaria fer, considerant així el viatge com una oportunitat 
per viure experiències úniques. 

Pot ser alguna cosa que t’apassioni o activitats a les quals en el 
teu lloc d’origen no tinguis accés perquè no existeixen o siguin massa 
cares. La ruta que triïs farà que passin a estar al teu abast i, a més, tin-
dràs tot el temps que necessitis per dur-les a terme! Potser t’interessi 
aprendre algun tipus de massatge oriental, fer submarinisme, observar 
algun animal en concret, escalar una muntanya de 5.000 metres, assis-
tir a fenòmens naturals com una aurora boreal o un tornado, gaudir 
de paisatges diferents com la selva o el desert, admirar monuments o 
edifi cis singulars, veure la moda de llocs diferents, conèixer diferents 
tribus…  

Llocs somniats
Si viatjar sempre t’ha entusiasmat, segur que has somniat en visitar al-
guns països, ciutats o llocs amb noms que et fascinen. De fet, segur que 
molts d’aquests llocs idealitzats són Patrimoni Mundial de la Unesco, 
alguna cosa així com les meravelles arquitectòniques i naturals de la 
nostra època. N’hi ha gairebé 1.000, distribuïts en gairebé tots els 
països del món i esbrinar quins són pot ser una bona font d’inspiració. 

Posar en el teu recorregut llocs dels quals sempre has sentit parlar 
és una sensacional idea, però tot i així tingues en compte que moltes 
vegades la realitat no està a l’alçada de la fascinació que exerceix 
el mite. Tombuctú, Samarcanda, el Grand Canyon… són llocs que 
moltes vegades deceben precisament perquè les expectatives són 
molt altes. T’imagines les piràmides d’Egipte com alguna cosa remota 
i quan arribes estan plenes de visitants; cerques la cultura mil•lenària 
de Japó i el què hi trobes és gent estressada addicta a les compres i 
els videojocs; somnies en les platges paradisíaques de Goa i ensope-
gues amb hotels i centenars de turistes… Això, en qualsevol cas, no 
ha de fer que hi renunciïs. És normal que alguns llocs provoquin una 
fascinació compartida amb una altra gent. De vegades, amb molta gent. 
T’equivocaries si no els visitessis perquè moltes persones també ho 
fan. Simplement vés-hi amb innocència i expectatives baixes i així 
segurament en gaudeixis més.

El que no hauries de fer és anar a llocs que no t’interessen no-
més per posar la creu a la teva llista o perquè creus que a la tornada 
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et preguntaran estranyats per què no hi has anat. Recorda: és el teu 
gran viatge i no has de donar explicacions a ningú.

Seguint els passos d’algú o alguna cosa
De la mateixa manera que hi ha llocs mítics, hi ha llargues rutes 
que sempre han cridat poderosament l’atenció pel seu component 
aventurer, exotisme, història, diversitat cultural o natural… Recórrer 
tot o part d’alguna d’aquestes rutes és una gran experiència. La Ruta 
de la Seda, la Ruta 66, la Panamericana, la “hippie trail” d’Istanbul a 
Katmandú o de Ciutat del Cap al Caire són rutes que, tot i que mol-
tes persones les han recorregut abans, no són gaire freqüentades i hi 
trobaràs un equilibri interessant entre aventura i comoditat.

Així, apareixen grans exploradors als quals potser t’agradaria 
emular. El clàssic és Marco Polo, però hi ha desenes de personatges 
històrics que van fer importants expedicions en la seva època: Rui Gon-
zález de Clavijo, Alí Bey, Pedro de Valdivia o Francisco de Orellana són 
alguns. N’hi ha moltíssims més, investiga: unir el viatge al coneixement 
de la història és una manera fantàstica d’aprendre com és avui el món i 
com era quan aquells ho van recórrer.

Es poden imaginar tantes rutes mítiques com afi cions es tinguin. Si 
t’apassionen els trens podries pensar en grans recorreguts: el Transsi-
berià, l’Orient Express, Royal Scotsman, Califòrnia Zephir… 

Si t’agrada la lectura, podries seguir els passos d’escriptors com 
Thubron, Theroux, Kaspuscinsky, Verne, Reverte… Si vols donar-li una 
dimensió espiritual planteja’t caminades i pelegrinatges a llocs sagrats 
com el camí Inca fi ns a Machu-Picchu (Perú), el camí de Santiago (Es-
panya), la peregrinació pels temples de Shikoku (Japó)… Si t’agraden els 
rius, podries proposar-te un descens pel Nil, l’Amazones, el Iang-Tsé, 
el Níger… 

La realitat és que l’ésser humà viatja des del principi dels temps i és 
normal que hi hagi opcions gairebé il•limitades per a inspirar-se.

Esdeveniments, festivals i festes
Els festivals, festes religioses, esdeveniments culturals o esportius… 
solen ser excel•lents moments per visitar alguns llocs perquè 
donen l’oportunitat de conèixer millor la seva cultura o naturalesa. 
També sol ser més fàcil relacionar-se amb  la seva gent, entrar en llocs 
que normalment no són accessibles o provar menjars específi cs que 
només es preparen durant uns dies en concret. A més, i encara que 
sembli obvi dir-ho, és una bona ocasió per veure celebracions que no 
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tenen lloc en un altre moment de l’any. També solen ser moments 
que reuneixen gent de procedència diversa, així que són una opor-
tunitat per conèixer les diferents realitats i cultures del país. Quan 
l’esdeveniment se celebra en un lloc remot al que normalment és 
difícil accedir, pot ser més fàcil arribar-hi (hi haurà més serveis de 
transport, encara que segurament estiguin més plens) i trobar allo-
tjament (potser s’habiliten establiments especials, sovint més barats 
que els convencionals). Com que gairebé sempre se celebren en unes 
dates determinades, necessitaràs saber quines són, per veure si és 
factible d’acord amb el teu calendari. Tingues-les clares per endavant, 
per adaptar el teu recorregut. Segurament no t’agradaria arribar a Rio 
de Janeiro el dia després d’acabar el Carnaval. O potser si?

També és important saber quan se celebren per si vols evitar-
los. Visitar una ciutat durant una festa pot no ser tan divertit com 
sembla: molts negocis o bancs estaran tancats; si és Ramadà, en al-
guns països serà difícil menjar durant el dia; en època de vacances 
escolars, especialment en països desenvolupats, hi haurà molt turis-
me interior i tot tendirà a estar molt ple. De la mateixa manera, un 
festival, esdeveniment esportiu o convenció pot fer que sigui compli-
cat trobar habitació, que tot estigui més car del normal, que hi hagi 
moltíssima gent… espatllant la teva experiència viatgera.

En cas d’assabentar-te que se celebra un festival al que no vols 
assistir, sigues fl exible: retarda la teva arribada un parell de dies 
o, simplement, salta’t aquest lloc i deixa-ho per a una altra vegada. 
Si ja hi ets perquè no ho sabies, el problema més gran segurament 
sigui l’allotjament, doncs és possible que els hotels que estiguin a 
la teva guia no tinguin lloc. Ves a l’ofi cina de turisme, on solen tenir 
un llistat d’allotjaments. O busca hotel al voltant d’una estació, on 
normalment hi ha més oferta. O pregunta, si el temps és bo, si pots 
dormir a la terrassa d’algun hostal. Si decideixes retardar o avançar 
la teva arribada a un lloc per no coincidir amb un esdeveniment, 
ho coneixeràs al seu ritme normal, amb el seu ambient quotidià i 
t’emportaràs una sensació més realista de com és el país.

Família i amistats
Tenir per fi  temps per viatjar és una excusa excel•lent per passar 
a visitar a algun familiar o amic en aquell país llunyà que sempre que-
dava lluny. A part d’allotjar-te gratis, és possible que et facin de guia 
i t’ensenyin molt de la cultura del país en el qual viuen. I, per si no 
fos poc, segurament serà com estar a casa: llençols nets, llit còmode, 
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potser una rentadora, bon menjar… alguna cosa que a la meitat de la 
ruta segurament agraeixis enormement. Encara més com més remo-
tes hagin estat les teves destinacions prèvies.

Condicionants de la ruta
Quan tinguis clar les destinacions que més t’interessen o la ruta que 
t’agradaria seguir, és el moment de pensar en els condicionants que 
poden facilitar, difi cultar o fi ns i tot fer poc aconsellable o 
impossible el que et proposes. Has de tenir-los en compte i valo-
rar la importància que tenen per a tu (variarà en funció de les teves 
experiències viatgeres prèvies, caràcter, esperit, costums, etc.) i com 
afecten el teu recorregut inicial: potser no vols canviar-ho sota cap 
concepte. Abans de repassar-los, tingues en compte que molts estan 
relacionats entre si (per exemple, el clima pot condicionar el mitjà de 
transport que usis, etc.).

Seguretat
Una de les majors preocupacions que es tenen abans d’emprendre 
l’aventura és la seguretat (veure capítol 12 per a més detall) i en pla-
nejar la ruta és important tenir en compte la situació real dels llocs 
que es volen visitar. No obstant això, gairebé sempre les coses es 
veuen de manera bastant diferent des de casa que sobre el terreny. 
Des de la distància tot sol semblar més complicat, greu i de-
licat, per la qual cosa és recomanable obtenir informació el més local 
i propera possible. En l’actualitat no hi ha gairebé  cap país que no es 
pugui visitar.

La seguretat pot estar compromesa per múltiples factors: 
potser t’interessi visitar zones en guerra o confl icte militar declarat, 
la qual cosa no sembla molt recomanable tret que busquis emocions 
fortes; tal vegada aquest país al que vols accedir pateix una dictadura 
militar, que pot no només difi cultar o bloquejar l’accés al mateix o a 
determinades regions sinó també crear un clima social poc hospita-
lari; també hi ha estats democràtics on les condicions són inestables 
(tensions socials, religioses o polítiques) i volàtils, arribant en alguns 
extrems a la possibilitat de produir-se cops d’estat o revolucions (del 
que segurament no t’agradaria haver de fugir); els problemes de terro-
risme són molt cridaners per als mitjans de comunicació, encara que 
de vegades només afecten regions concretes de determinats països; 
i un aspecte menor és que prop de les eleccions, en molts països, el 
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clima pot ser tibant i derivar en confl ictes. De tots aquests aspectes 
convé informar-se abans d’emprendre la ruta per saber a què atenir-
se i per on és recomanable o no transitar.

Altres aspectes que cal valorar són la inseguretat ciutadana 
i la delinqüència. Encara que n’hi ha en tots els països i ciutats en 
diferent mesura, en alguns llocs els índexs de criminalitat són més 
alts. Saber-ho per endavant serà important per prendre precaucions 
especials o decidir si convé evitar determinades zones. Un cas di-
ferent és la corrupció donat que en si mateixa no comporta risc 
personal: moltes vegades només es tracta d’un agent de l’autoritat 
que, abusant de la seva posició, vulgui treure una mica de diners. 
Deixar de visitar un país per aquest motiu és excessiu.

Per avaluar la conveniència o no de visitar llocs, fes una 
primera aproximació a través de les guies de viatge, si estan ac-
tualitzades. També a les pàgines web d’agències estatals i ministeris 
del teu país o d’uns altres que tinguin interessos a la zona. La seva 
informació sol ser molt cautelosa, per la qual cosa cal prendre les 
seves recomanacions amb precaució: un avís de risc no vol dir que 
no es pugui anar a un lloc, però sí que s’ha d’investigar bé quin és la 
situació actual i extremar la prudència. 

Les ofi cines de turisme, els fòrums, altres viatgers que hagin 
estat recentment en aquests indretsi els mitjans de comunicació 
locals són altres fonts d’informació útils. També cal tenir en compte 
com afecta això a la validesa de l’assegurança, com veurem en el 
capítol 7.

Pressupost
El pressupost és un gran condicionant de la durada del viatge i, tam-
bé, de la ruta. Per això ho desenvolupem més àmpliament en el capí-
tol 2. En breu: com és lògic, si visites països econòmics els diners 
et duraranmés i podràs viatjar més temps, si aquest és el teu únic 
condicionant. Si vols incloure algun lloc especialment car, planifi ca 
de manera que hi arribis en temporada baixa. Tingues en compte 
que dins d’un mateix país podràs trobar opcions més barates anant 
a llocs menys visitats i que no estan de moda, fent-ho en un moment 
en què el tipus de canvi de la moneda sigui més favorable o aprofi -
tant un paquet turístic.

Si t’interessa dur a terme una activitat en concret, estudia on es 
pot fer i tria el lloc on costi menys diners (per ex. fer submarinisme 
al Carib és més car que en el Sud-est Asiàtic). 
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Finalment, tingues en compte el pressupost global: de vega-
des un bitllet d’avió a un país llunyà resulta més car, però una vegada 
allà el cost de la vida és menor.

Clima
En un viatge de diversos mesos en diferents latituds o continents és 
gairebé impossible arribar a cada lloc planejat en l’època òptima. Però 
es pot intentar, sent fl exible amb els temps o variant lleugerament la 
ruta, per minimitzar els problemes o incomoditats que el clima pogués 
causar.

En qualsevol cas, és cert que el temps pot ser determinant en 
alguns llocs per qüestions de mobilitat, seguretat, salut, comoditat, 
etc. En temporada de pluges o monsó, en molts indrets no és pos-
sible transitar i encara que sigui una manera de conèixer a fons un 
poblet, segurament no t’hi vulguis quedar bloquejat durant setmanes 
esperant que pari de ploure. Visitar zones tropicals en aquesta època 
incrementa el risc de contreure malalties com la malària, per exemple. 
Tampoc visitar Sibèria o el nord de Canadà a l’hivern sembla ser la 
millor idea, tret que vagis a l’aventura o buscant situacions extremes. 
És a dir, és convenient tenir fl exibilitat en planejar i sempre considerar 
si hi ha algunes dates en les quals realment convingui no visitar un país 
o regió.

A més, cal tenir en compte el clima en funció del que vulguis 
fer: si vols practicar submarinisme no podràs durant el monsó; si 
t’agrada el trekking evita l’hivern a les muntanyes; si t’agrada prendre 
el sol a la platja, en època de pluges potser no puguis fer-ho. 

Un inconvenient de buscar l’època més favorable climàticament 
és que aquesta sol ser considerada temporada alta, la qual cosa ho 
encareix tot i ho omple de gent. Per contra, viatjar en temporada 
baixa té els seus avantatges: més ofertes, menys tumults… encara 
que algunes zones queden desertes, amb hotels i restaurants tancats. 
A més, pot haver-hi costos ocults: si vas al desert a l’estiu (temporada 
baixa), en comptes de l’habitació més barata, probablement en voldràs 
una amb aire condicionat. Per equilibrar pros i contres, l’ideal seria 
triar l’època entre l’alta i la baixa, la temporada mitjana. En aquest 
sentit, cada país té el seu propi calendari de dates.

Idiomes
Si has pensat en una ruta per diversos continents, és possible que hi 
hagi països o regions en els quals et comuniquis fàcilment en la llengua 
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nativa, uns altres en els quals puguis usar un segon idioma i alguns 
en els quals no en puguis emprar cap en comú amb els locals. Inde-
pendentment del teu coneixement d’idiomes, quant infl ueixi aquest 
aspecte a l’hora de planifi car la ruta dependrà de la teva experièn-
cia viatgera, desimboltura i valentia. Potser el fet de no parlar la 
llengua local o una altra de comuna sigui un gran inconvenient per a 
tu. O al contrari: desconèixer, per exemple, xinès o rus pot no ser un 
impediment per visitar els països on els parlen.

Encara que mai s’està lliure de malentesos, conèixer la llengua lo-
cal facilita l’entesa, fent que l’experiència sigui més completa i enri-
quidora, i fa la comunicació menys esgotadora. Si tens molt interès 
a visitar durant un bon temps països l’idioma dels quals desconei-
xes o regions que tenen llengües franques útils (el francès a l’Àfrica 
Occidental, el turc a l’Àsia Central…) podries intentar aprendre’ls 
abans de marxar. Si no tens temps per a això i és el teu primer gran 
viatge, podria convenir-te, almenys inicialment, anar a llocs on parlis 
l’idioma o on puguis comunicar-te bé en una segona llengua. Però no 
cal enganyar-se: no perquè vagis a un país la parla del qual domines ho 
entendràs tot necessàriament. Els accents, l’argot i els dialectes poden 
fer que et resulti incomprensible el que sents. 

Per contra, desconèixer l’idioma local i esforçar-se a aprendre-
ho (almenys el bàsic per fer-te entendre) serà una de les millors 
maneres d’aconseguir el respecte, complicitat i estima dels 
habitants dels països visitats, gairebé sempre sorpresos que els qui 
vénen de fora s’interessin i esforcin per aprendre-ho i, amb això, part 
de la seva cultura. I, per què no, incrementarà la sensació d’aventura 
en ser més difícil la comunicació.

Recorda: el més important és la intenció i les ganes de co-
municar-se. Amb això, dues mans per gesticular, llapis i paper s’arriba 
a qualsevol lloc. Si no fos així, no viatjaria la quantitat de gent que ho fa!

Sexe
Si bé en la majoria de països les viatgeres no tindran més difi cultats 
que els homes, en alguns les dones poden sentir-se incòmodes. 
Alguns països de l’Amèrica Llatina, el Magrib i del Pròxim Orient, a 
més del Pakistan i l’Índia, són molt masclistes i la gent no es compor-
ta de la mateixa manera amb una dona si viatja sola o acompanyada. 
En la major part dels casos, el màxim que pot passar és que et sentis 
constantment observada i jutjada, encara que en casos extrems pots 
veure’t fi ns i tot assetjada. Informa’t sobre la cultura dels llocs que 
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t’agradaria visitar i pensa si t’hi sentiràs còmoda (especialment si vas 
sola), per si necessites ajustar la teva ruta. Si et fa por alguna zona 
o país en particular, però no vols alterar la teva ruta, una opció és 
buscar companyia anticipadament per recórrer-ho. Segur que hi ha 
gent en la teva mateixa situació. En qualsevol cas, no tot és negatiu 
ni molt menys. No només moltíssimes dones viatgen soles per 
tots els països del món sinó que en moltes ocasions tenen grans 
avantatges respecte als homes, com expliquem en el capítol 3..

Mitjà de transport
Quan tinguis clar quin mitjà de transport utilitzaràs (si no ho saps, el 
capítol 4 t’ajudarà a decidir-ho), serà el moment de tenir en compte 
les característiques de la destinació o la ruta que vols seguir i veure si 
són raonables per al mitjà que hagis triat. No totes les destinacions o 
trams del recorregut són recomanables per a qualsevol tipus de trans-
port i aquest pot condicionar molt: per exemple, si et desplaces 
amb bicicleta tingues en compte les característiques geogràfi ques i 
climàtiques dels llocs per on passaràs; si utilitzes cotxe o moto, pensa 
què fer amb el vehicle si vols visitar una illa o canviar de continent; si 
uses el transport públic has de saber si n’hi ha fi ns als llocs als quals 
pretens arribar; si vas amb vaixell, esbrina si hi ha ports on puguis 
amarrar per reomplir el dipòsit… Encara que el tipus de transport 
pot condicionar les teves opcions, també has de tenir en compte la 
possibilitat de combinar diferents mitjans, en funció de les neces-
sitats o difi cultats, com expliquem en el capítol 11.

Salut
Les malalties poden arruïnar un viatge. A més de les que podrien sor-
gir (veure capítol 8 per saber com minimitzar els riscos de contreure-
les), les afeccions prèvies com al•lèrgies, malalties cròniques, debi-
litats conegudes o altres trastorns (com el mal d’altura persistent) 
poden condicionar el teu benestar físic. Per tant, és imprescindible 
tenir-les en compte en planifi car la ruta. Per exemple, si necessites 
una medicació per tractar una malaltia crònica (diabetis, hipoti-
roïdisme…) potser no sigui fàcil de comprar a tot arreu (encara que 
te la poden fer arribar, com veurem en el capítol 11); si tens ante-
cedents d’alguna malaltia seriosa i creus que és possible que tinguis 
una recaiguda, pensa si et podrien atendre correctament en tots els 
països; si ets propens a tenir problemes d’estómac potser consideres 
que no et convé anar a països on el menjar és gairebé sempre picant 
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o on els nivells d’higiene no són gaire alts (encara que el cos s’acaba 
habituant a gairebé tot i enfortint-se). Així que tingues en compte tots 
aquests factors i escull una ruta que s’adapti a les teves necessitats i 
característiques.

En solitari o en companyia
Independentment dels pros i els contres que té viatjar en solitari o 
amb algú (com veurem en el capítol 3), la planifi cació de la ruta pot 
estar condicionada per aquesta decisió. Hi ha destinacions a les quals 
potser no vulguis anar en solitari per seguretat o tranquil•litat (si vaig 
a un lloc remot, em passa alguna cosa i no hi ha ningú amb mi, què 
faig?). O tal vegada et sentis a gust anant sense companyia a França, 
però no a Angola. Si ja saps que viatjaràs amb algú, tingues en compte 
que la planifi cació sol ser més complexa, doncs caldrà decidir la ruta 
entre diverses persones. 

Nacionalitat i passaport
Encara que moltes persones es consideren ciutadanes del món, de la 
nacionalitat que fi gura en el teu passaport poden dependre els re-
quisits que se’t demanin per tramitar visats, la facilitat d’obtenir-los, 
la durada o el preu. O, fi ns i tot, la possibilitat d’entrar o no en 
determinats països. Però no només això: si en el teu passaport tens 
visats d’algunes nacions, serà motiu sufi cient per difi cultar o impossi-
bilitar la teva entrada en altres (per ex. alguns països àrabs no et per-
metran creuar les seves fronteres si tens un visat d’Israel; si has estat 
a Afganistan o Iran, assumeix que en intentar entrar a Estats Units 
hauràs de donar unes quantes explicacions).

Així que informa’t abans de marxar sobre la necessitat de visats per 
a cada país que pretenguis visitar i dels requisits per obtenir-los. Obte-
nir-ne algun pot ser difícil, i suposar major planifi cació i molta paperassa. 
I en alguns països serà molt difícil obtenir-los si viatges de manera inde-
pendent (per a més informació, veure capítol 7).

Diversitat funcional 
Si tens alguna discapacitat, depenent del seu grau i tipologia, en alguns 
països (especialment els menys desenvolupats) el dia a dia pot ser 
realment cansat, doncs gairebé res està adaptat ni preparat per a per-
sones amb diversitat funcional. No obstant això, hi ha molts exemples 
de persones viatgeres per les quals les ganes d’aventura i afany de su-
peració estan per sobre dels possibles obstacles. No només això, sinó 
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que visitar altres països on hi ha una gran consciència social (i l’entorn 
està adaptat i és inclusiu) pot ser molt fàcil des d’aquest punt de vista, 
molt més que al teu país d’origen. Tingues-ho en compte en traçar la 
ruta. En el capítol 17 s’amplia la informació.

Fronteres
Quan planifi quis la teva ruta, tingues en compte que encara que dos 
països siguin limítrofs pot ser impossible creuar d’un a un altre per 
terra: algunes fronteres estan permanentment tancades (entre Turquia 
i Armènia, per exemple), unes altres no estan obertes per a persones 
estrangeres (per exemple, les fronteres terrestres de Myanmar) o po-
den estar temporalment tancades (algunes ho estan certs mesos de 
l’any, per exemple a l’hivern). Les guies de viatge són una bona font on 
obtenir aquesta informació.

Altres recomanacions
Amb tot el que has llegit fi ns al moment, potser ja tinguis en ment un 
recorregut i una data de partida. És el moment de tornar-s’ho a plan-
tejar, tenint en compte les següents recomanacions:

  Procura que el teu recorregut sigui variat i equilibrat per 
tenir moltes experiències diferents: una mica d’aventura, una 
mica d’aprenentatge, un grapat de festa, un polsim d’esport, cul-
tura… Si compres un bitllet d’avió de volta al món (veure pàgina 
67), combina-ho amb desplaçaments per carretera o vaixell, per 
exemple.

  Si passes molt temps en zones semblants cultural o geogràfi -
cament pots anar perdent l’interès i sorprenent-te menys. Per 
posar-hi remei, és bona idea fer canvis bruscs (a un altre con-
tinent o a països o zones de diferent cultura, clima o paisatge en 
els quals puguis fer activitats noves…) per no perdre la il•lusió ni 
la capacitat de sorpresa. 

  Si la teva prioritat és portar molt poc equipatge, t’interessa tenir 
el mateix clima al llarg de tot el recorregut, idealment, 
primavera o estiu. Si el clima a la meitat del viatge no s’adapta als 
teus plans, no és necessari que variïs la ruta: pots planifi car una 
pausa d’unes setmanes per esperar al fet que s’ajusti novament a 
les teves necessitats abans de prosseguir el camí. O comprar-te 
una mica de roba o equipament necessari. 
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  Si tens una ruta defi nida, sigues fl exible: tenir una idea està bé; 
poder canviar-la segons les circumstàncies, és encara millor. Si et 
deneguen un visat, si t’has posat malalt uns dies, si ha caigut un 
pont i no pots continuar… no passa res. Canvia la ruta. Rein-
venta-la. De la mateixa manera, no calculis els temps amb massa 
exactitud: deixa espai i marge als imprevistos, perquè n’hi hauran. 

  En el cas que plantegis el viatge com una ruta (i tret que tinguis 
un bitllet d’avió de volta al món) pot ser una bona idea no tenir 
una destinació fi nal totalment defi nida. D’aquesta manera, 
si per algun motiu no hi arribes, no et frustraràs. Evitaràs a més 
un altre gran risc: forçar-te a arribar a una destinació pel mer fet 
de complir i no pel plaer del camí, del recorregut fi ns a arribar-hi.

  Viatjar, per molt romàntic i aventurer que soni, crea rutines: bus-
car hotels, prendre transports, carregar amb l’equipatge, rentar 
la roba a mà, buscar on menjar, regatejar…  Fet durant setma-
nes o mesos, diàriament, és normal que acabi saturant. A més, 
cansa: t’esperen moltes hores en carretera; dormiràs en llits no 
tan còmodes com et demana el cos; potser la teva dieta no té 
la varietat que hauria de tenir; l’entorn cultural diferent exigeix 
un esforç extra en tasques aparentment senzilles... Així que en 
algun moment serà bo fer una pausa, descansar, canviar de 
rutines. Unes setmanes de treball o de voluntariat (veure pàgina 
217), per exemple, és una excel•lent manera de fer-ho. Estar uns 
dies en una hamaca a la platja sense fer res, també. Prendre’s un 
descans no és perdre el temps, és recuperar les forces per seguir 
amb més ganes. Així que reserva una mica de temps en la planifi -
cació per fer aquestes pauses, segurament les necessitis. 

  Si és el teu primer gran viatge, planteja’t anar primer a llocs 
que et siguin còmodes des del punt de vista de l’idioma, del 
transport, amb menor xoc cultural... per agafar el ritme a poc a 
poc i aprendre a moure’t. 

  No facis massa reserves. No només moltes vegades no són 
necessàries, sinó que així podràs improvisar més. El teu gran viat-
ge et permetrà sentir-te lliure, poder decidir què fer amb el teu 
temps a cada moment. Les reserves et lliguen a un calendari, et 
forcen a estar en una data determinada en un lloc particular i, a 
més, t’impedeixen gaudir tranquil•lament del present. Això sí, de 
vegades són imprescindibles: sobretot si tens un bitllet per fer 
la volta al món, és temporada alta, o pretens fer activitats amb 
places limitades (com un curs de francès a París).
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  Existeixen agències de viatge que et poden ajudar a defi nir la 
teva ruta i planifi car els detalls (reserves de vols, allotjaments, 
guies, activitats…), encara que en ser especialistes, no són gaire 
assequibles. Si bé és probable que no et plantegis comptar amb 
elles, durant el viatge és possible que et convingui utilitzar els 
serveis d’alguna agència local per organitzar una excursió, 
llogar un cotxe, contractar un guia o com a suport logístic en 
zones d’accés complicat.

  Com hem vist, planifi car és important. Però gairebé més impor-
tant és posar-se una data de partida i tenir-la present. Això 
evitarà caure en la temptació d’allargar la fase prèvia i postergar 
indefi nidament l’inici del viatge, que és el teu veritable objectiu.

On buscar informació?
Un bon punt de partida són les teves amistats i altres persones 
viatgeres que et donin la seva opinió sobre llocs interessants, quant 
temps estar-hi, quines coses veure i trucs específi cs per a cada país. 
Però tingues en compte que el seu criteri, experiència i interessos 
poden ser molt diferents dels teus.

Internet és, actualment, una de les millors i més completes fonts 
d’informació, però és fonamental consultar pàgines que siguin fi ables, 
imparcials i actuals. Dins de la xarxa, els blogs són una estupenda font 
d’inspiració, però tingues en compte que el que per a algú és un lloc, 
història o menjar imprescindible, per a tu pot ser avorrit o d’escàs 
interès. Els fòrums són bons llocs per obtenir informació concreta, 
en permetre fer preguntes específi ques a gent que coneix els llocs 
que vols visitar. Però també és  fonamental saber qui expressa les opi-
nions, doncs podrien ser interessades. Un altre tipus de webs útils són 
aquells en les quals els usuaris recomanen llocs on menjar, allotjar-
se i donen altres dades pràctiques ordenades per poblacions, però 
tenen els mateixos riscos de parcialitat que les anteriorment citades.

Per a idees més generals, els suplements de viatge dels diaris 
són una font regular d’inspiració. Solen tenir webs on acumulen els 
continguts que es publiquen en l’edició en paper. Per descomptat que 
les revistes de viatge, especialment les de format monogràfi c, com 
les d’Altaïr, ajuden a conèixer millor els països i donen interessants 
claus per gaudir-los. Per buscar informació molt específi ca també hi 
ha revistes especialitzades en el mitjà de transport (bici, cotxe…) 
o activitats (senderisme, submarinisme, etc.) que solen tenir seccions 
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sobre destinacions internacionals, a més de webs molt completes. 
Moltes ràdios tenen programes especialitzats en els quals escoltar 
les experiències de persones viatgeres.

Les ofi cines de turisme són un bon lloc per documentar-se so-
bre els atractius de cada país, ja sigui a través de les seves ofi cines o 
webs. No obstant això, com és lògic, la informació tendeix a estar 
idealitzada, exagerada i amb èmfasi en els llocs més turístics. També 
solen facilitar les coses els mapes, encara que no sempre seran útils 
si es necessita tenir un gran detall. Moltes participen en fi res de turis-
me, que concentren en el mateix lloc representacions de llocs de tot 
el món. Aquestes també poden facilitar el contacte d’associacions 
d’amistat entre el teu país i el seu o associacions d’estrangers 
residents. Pots aprendre molt si assisteixes als esdeveniments, con-
ferències i activitats que solen organitzar per promocionar la seva 
cultura.

Les biblioteques i, sobretot, les llibreries especialitzades són 
els millors llocs per sol•licitar informació específi ca i concreta enfo-
cada a persones viatgeres i investigar usant els llibres, guies i mapes. 
Solen tenir una selecció de literatura dels països que vols visitar, una 
gran manera de començar a conèixer una destinació per endavant.

Si el que t’interessa és conèixer més sobre els grans viatgers i 
les seves expedicions, hi ha molts llibres que parlen de les rutes més 
cridaneres o rellevants esmentades en aquest capítol: 

 
  Grandes viajes. Un recorrido por las rutas más espectaculares (Geo-

planeta, 2011). 
  Atlas de los exploradores españoles (SGE, Geoplaneta, 2010).
  Viajar por el mundo. Un recorrido por todos los países de la a A la Z 

(Geoplaneta, 2007).
  Los setenta grandes viajes de la historia de Robin Hanbury-Tenison 

(Blume, 2007).
  Grandes exploradores (Ilustrados -Lonely Planet) de Andrea de Porti 

(Geoplaneta; 2006).
  Dream routes of the world. The travel experience of a lifetime. (Insight 

- Apa Publications, 2008).
  Dream Journeys, Inspirational routes from across the globe. Mary-Ann 

Gallagher (Quercus, 2012).

Les agències de viatge són un altre lloc on aconseguir la infor-
mació, però no és gaire correcte asseure’s i atacar amb preguntes si 
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saps que, probablement, no contractaràs amb elles cap servei o, si per 
ventura, solament el bitllet d’avió.

Per obtenir informació general, a Espanya, els centres de promo-
ció cultural com a Casa Àfrica, Casa Amèrica, Casa Àsia i Casa Àrab 
són llocs de referència amb bones mediateques on aprendre sobre la 
cultura, història o gastronomia. A més, aquests organismes organitzen 
interessants conferències, seminaris i xerrades. Però no són els 
únics: associacions com la Societat Geogràfi ca Espanyola, National Geo-
graphic o el Club de Viatges organitzen regularment trobades, que són 
una bona ocasió per conèixer altres persones amants dels viatges i xe-
rrar amb els ponents, que coneixeran bé la destinació de què parlen. 

Per trobar informació més concreta sobre salut i prevenció de 
riscos és convenient buscar-la al Ministeri de Sanitat o, millor, en els 
centres de vacunació internacional (veure capítol 8).

Referent als visats i la seguretat, el Ministeri d’Afers Exteriors 
informa dels requisits d’accés als diferents països així com de les con-
dicions de seguretat a través de la seva web. Per recaptar més in-
formació, altres països com Regne Unit (Foreign  and Commonwealth 
Offi ce) o França (Ministère des Affaires étrangères) ofereixen bona in-
formació sobre la seguretat i clima polític de tots els països, especial-
ment d’aquells en els quals tenen interessos comercials i econòmics. 
No obstant això, com ja expliquem abans, és necessari tenir cautela i 
sentit comú: si pels nostres governs fóra, per minimitzar tots els riscos 
de la seva ciutadania no deixarien que viatgéssim fora del nostre país.

Marxar sense ruta o temps defi nit
Una opció que és també perfectament vàlida a l’hora de plantejar 
el viatge és anar-se’n sense rumb defi nit, amb el passaport llest per 
estampar-hi visats. El gran avantatge és la sensació d‘aventura i lli-
bertat total. En no haver-hi plans, a més, no es té la sensació de 
trencar-los en decidir anar o no a un lloc. Per si això fos poc, s’està 
més obert a tot el que pugui passar, als oferiments o recomanacions 
de la gent, a les situacions inesperades que es donen cada dia…

Encara que té els seus avantatges, marxar sense ruta defi nida tam-
bé té inconvenients, que una mica de planifi cació pot minimitzar. Si no, 
el dia a dia pot ser problemàtic: la planifi cació dels visats i vacunes 
és necessària; és convenient preparar l’equipatge en funció de la ruta 
que seguiràs; pots perdre’t molts atractius que hi hagi prop d’on passis, 
en no haver llegit sobre el país…
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I si no tens limitacions de temps, per què no viatjar sense fi xar una 
data de retorn? Encara que partir d’aquesta manera causi molta més 
sorpresa al teu entorn, no haver de mirar el calendari et permetrà 
anar a la velocitat que vulguis, quedar-te en els llocs tant temps 
com et plagui, esquivar amb més tranquil•litat les difi cultats clima-
tològiques… i tornar quan decideixis que és el moment. Així, a més, el 
retorn serà menys traumàtic (veure capítol 18).

Això sí, tingues en compte que el passaport, el permís de conduc-
ció, l’assegurança de viatge o les vacunes sí que tenen una validesa 
limitada.
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Segur que et preguntes quants diners necessites per emprendre un 
gran viatge. És normal, a tots els que pensen en fer-ho els hi passa. 
Desgraciadament, no hi ha una resposta genèrica: dependrà del 
nivell de comoditat que busquis, dels llocs als quals vagis o de les acti-
vitats que decideixis fer, entre d’altres factors. Per això, de la mateixa 
manera que la teva experiència serà diferent a d’altres persones, tam-
bé ho serà el seu cost.

Com que segurament que els diners del quals disposes són limitats, 
hauries de calcular el pressupost per decidir on i durant quant 
de temps podràs viatjar amb la quantitat que tens (o quant et fa falta 
per fer el que t’has plantejat). En aquest capítol t’ajudem a estimar-ho, 
dividint les despeses en dos grups principals: els que tindràs abans de 
marxar i els que tindràs durant la ruta. 

Despeses prèvies
Si has fet escapades i viatges curts, és possible que ja tinguis part del 
material que necessitaràs. Si ho pots aprofi tar, no et suposarà una 
despesa extra. No obstant, hi haurà altres coses en les quals hauràs 
d’invertir. En funció de quines siguin, variaran les despeses prèvies a la 
teva partida. Per calcular-los has de pensar en:
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  Transport: bitllet d’avió, vaixell, autobús, etc. amb el qual mar-
xaràs, bitllet d’avió de volta al món, vehicle o mitjà de transport 
que utilitzis i el seu equipament i recanvis, etc. (veure capítol 4).

  Equipament: motxilla o maleta, roba, prismàtics, mapes, guies, 
etc. (veure capítol 5).

  Tecnologia: càmera fotogràfi ca, bateries de recanvi, targetes de 
memòria, ordinador portàtil, etc. (veure capítol 5).

  Documentació: passaport, permís de conduir internacional, 
poder notarial, carnet de passatge, visats inicials, etc. (veure ca-
pítol 6).

  Assegurança de viatge (veure capítol 7).
  Salut: vacunes obligatòries i recomanades, medicines, ulleres o 

lentilles de recanvi, etc. (veure capítol 8).
  Formació: cursos que creguis que milloraran la teva preparació 

per al viatge. Pot ser de mecànica si vols anar amb cotxe o moto, 
de busseig si visitaràs llocs on es practiqui, d’idiomes, de primers 
auxilis…

Despeses en ruta
Et suggerim dues maneres de calcular quants diners necessitaràs en el 
teu dia a dia: desglossar la despesa mitjana per país o per conceptes. 
Tingues en compte que hi ha factors que infl ueixen en el cost, fi ns i tot 
dins d’un mateix país, com les zones (les capitals i llocs turístics són 
més cars que les ciutats petites i molt més que àrees rurals), el clima i 
la temporada de l’any (fi ns i tot, el mateix mes pot ser temporada alta 
en una zona del país i baixa en una altra), si hi ha esdeveniments... Tam-
bé, anar dues persones permet compartir algunes despeses (habitació 
doble, taxis…), la qual cosa redueix els costos. 

Despesa mitjana per país
Esbrinar la despesa mitjana per cada país que vagis a visitar és la 
manera més senzilla de les dues, perquè podràs aprofi tar el treball 
de recerca que ja han fet guies, revistes i pàgines d’internet especia-
litzades o, fi ns i tot, consultar en aquest capítol el requadre “Ja, però 
quant em costarà?”. Qualsevol d’aquestes fonts et proporcionarà una 
estimació del cost mitjà diari per persona en un país en concret, 
que en ocasions té la forma de rang de preus per considerar dife-
rents tipus de comoditat (bàsica, mitjana, amb cert luxe…). Tingues 
en compte que cadascuna està dirigida a un tipus de públic (viatge 
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independent, organitzat, exclusiu…), per la qual cosa les estimacions 
poden variar bastant d’una a una altra. Tria la que més s’adapti al 
teu estil i la teva manera de viatjar. Consulta blogs d’internet i al-
tres persones que coneguin o hagin visitat alguna de les zones que 
t’interessin et poden ajudar a fer el càlcul, però és necessari preguntar 
per les característiques i condicions en què ho van fer. Índia, per 
exemple, és increïblement barat si es va amb motxilla o tremenda-
ment cara si es decideix a anar a establiments exclusius. Finalment, 
tingues en compte que les dades que obtinguis seran orientatives. 
És el cas de moltes de les guies més conegudes, dirigides a persones 
que es traslladen en transport públic, s’allotgen en hostals bàsics i 
mengen sense luxes, per la qual cosa si et planteges alguna caracterís-
tica diferent (anar amb bicicleta o cotxe, allotjar-te en hotels bons...) 
s’ajustarà en menor mesura a la despesa real que tindràs una vegada 
estiguis en ruta.

Quan ja tinguis aquesta informació hauràs de multiplicar-la pel 
nombre de dies que calcules que estaràs en el país. Hauràs de fer-ho 
amb tots els que vagis a visitar i sumar-los i així, obtenir la despesa 
total prevista.

Despesa mitjana per conceptes
Calcular quin serà el pressupost total a partir de la despesa mitjana 
de cadascun dels conceptes resulta una mica més complicat 
però s’ajustarà més a les característiques concretes del viatge que 
vols fer. Es tracta d’esbrinar per a cadascun dels llocs que visitaràs 
quant et gastaràs al dia en dormir, menjar, moure’t, visats, activitats i 
records i afegir un percentatge per a despeses vàries. Amb la suma de 
la previsió de despesa mitjana en cada partida, ja tindràs el total diari 
que buscaves i caldrà procedir com en el mètode anterior: multiplicar 
el resultat pel nombre de dies que pensis que vols estar en el país. Su-
mant les despeses totals que tindries en cadascun d’aquests, obtindràs 
la quantitat total per al teu viatge.

Els conceptes de despesa a considerar són:

  Allotjament: és una partida molt variable i que pot tenir molt 
pes dins del pressupost. No és el mateix dormir en la teva fur-
goneta, en un hostal, acampar o allotjar-te a casa d’un resident 
que anar a un hotel de cinc estrelles o un lodge. Pensa el nivell 
de comoditat que necessites i com vols allargar els teus diners. 
Informa’t també de si als països on vas es paga per habitació o 
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per persona i si hi ha dormitoris compartits (habituals a l’Àsia 
però no a l’Àfrica, per exemple). A certes zones o països cal pa-
gar una taxa turística fi xa per cada dia de visita, que habitualment 
s’inclou en el preu de l’hotel.

  Transport: també pot ser molt variable. Viatjaràs amb avió? Llo-
garàs algun cotxe? Faràs servir principalment amb autobusos? El 
teu vehicle consumeix molt combustible? Quant costa un litre 
de gasolina al país on vas? Hi ha peatges? Per calcular les despe-
ses en aquesta partida t’ajudarà saber quina ruta vols recórrer i 
en quins mitjans et desplaçaràs. Tingues també en compte coses 
no tan òbvies com que el transport motoritzat a priori més ba-
rat, l’autoestop, en molts llocs és de pagament. En el capítol 4 
s’esmenten els tipus de despeses que porten associats cadascun 

Ja, però quant em costarà?
Per ajudar-te a fer el càlcul del pressupost d’una manera senzilla, 
hem preparat unes estimacions de costos diferenciant els països 
cars (els desenvolupats i alguns en vies de desenvolupament) dels 
econòmics (la majoria dels menys desenvolupats) i assumint tres 
nivells de comoditat. Són útils per a la majoria de viatges, però 
si planteges anar amb el teu propi mitjà de transport, poden no 
ajustar-se massa a la teva despesa real en ruta i el més fi able és 
que calculis el pressupost per conceptes, que és més detallat i 
precís.

Nivell de comoditat bàsic: dormir en albergs, en càmping, en 
autobusos i trens; transport en autoestop, autobusos barats, 
trens de tercera classe; menjar en parades al carrer, comprar en 
supermercats, restaurants molt barats; cap festa, alguna cervesa, 
vi o cafè de forma ocasional; poques activitats; ni un record per 
a la teva àvia.
  En països econòmics: 12 €
  En països cars: 30 €

Nivell de comoditat mitjà: dormir en llocs econòmics i dormito-
ris, però també alguna habitació privada en hostals; moure’s amb 
autobús amb aire condicionat, algun taxi; alternar llocs de menjar 
en parades del carrer amb restaurants econòmics; alguna sortida 
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dels mitjans de transport, així que hauràs d’esbrinar-los per a 
cada país.

  Menjar: tens un estómac molt delicat? Menjar local o interna-
cional? Podràs cuinar en el teu hostal o hotel? Comptes amb 
molt pocs diners? Respondre a aquestes preguntes t’ajudaran a 
saber en quin tipus de llocs menjaràs (llocs de carrer, restaurants 
casolans, restaurants de luxe,si cuines tu...) i a fer-te una idea de 
les despeses en aquesta partida.

  Visats: si tens la ruta defi nida, esbrina quant costen els visats allí 
on els vagis a sol•licitar. El seu cost depèn de la teva nacionalitat, 
del país de destinació i del país i ciutat on es tramiten. De vega-
des es requereix una carta d’invitació que, si l’emet una agència 
de viatges, cal afegir una despesa més (veure pàgina 109).

nocturna, una cervesa, vi o cafè al dia; visites a museus però no 
activitats molt cares; algun regal.
  En països econòmics: 25 €
  En països cars: 50 €

Nivell de comoditat alt: dormir en hotels decents i habitacions 
privades en hostals; transport en avió i taxis en ciutats; menjars 
en restaurants; sortides nocturnes, cervesa, vi o cafè a discreció; 
activitats amb regularitat; capricis i regals a tota la teva família i 
col•legues.
  En països econòmics: 50 €
  En països cars: 100 €

Amb aquesta informació ja podràs calcular quants diners neces-
sites. Hauràs de defi nir el teu nivell de comoditat i, més o menys, 
per quin tipus de països et mouràs i durant quant de temps. Amb 
un exemple ho veuràs clar: si viatges durant sis mesos i planeges 
passar la meitat del temps a Estats Units i Canadà (països desen-
volupats) i l’altra meitat en el Sud-est Asiàtic (països en vies de 
desenvolupament), un nivell de comoditat bàsic et costarà: 90 
dies x 12 €= 1.080 €; 90 dies x 30 €= 2.700; total: 3.780 €. Si pre-
fereixes un nivell de comoditat mitjà, et costarà aproximadament 
6.750 €. Si el que vols és més comoditat, el cost aproximat serà 
de 13.500 €.
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  Activitats: entrades a museus, concerts, excursions de sende-
risme, guies turístics, visites a parcs naturals, etc. Depenent del 
que t’interessi fer, aquest concepte tindrà més o menys pes al 
pressupost global. Has de considerar que les activitats enriquei-
xen enormement l’experiència. Et pot temptar no fer cap despe-
sa extra per mantenir els costos baixos però de debò no vas a 
fer un safari a Sud-Àfrica o no vas a visitar Machu Picchu a Perú 
perquè és car? A l’hora de calcular el teu pressupost, tingues en 
compte també que algunes coses les podràs fer a diversos països 
a cost molt diferent (per exemple una excursió de diversos dies 
a cavall és més cara a Suïssa que a Bolívia).

  Records: és probable que al llarg del viatge vulguis comprar 
algun record o regal, així que reserva una petita part del teu pres-
supost per a això. Tret que tinguis molt interès a comprar algun 
objecte concret i coneguis el seu preu aproximat, és molt difícil 
preveure la despesa en aquest concepte. Com que segurament 
no voldràs carregar amb les teves compresen tot moment, pots 
optar per enviar-les per correu o missatgeria, la qual cosa incre-
mentarà aquest concepte de despesa (veure pàgina 180).

  Varis: en aquesta partida hi entra tot el que no s’ajusta a les 
altres categories, com comprar-te uns pantalons, reparar la mo-
txilla, imprimir fotos, etc. Calcula entre un 5 i un 10% del total 
del pressupost.

I, fi nalment, els imprevistos.Com que no es poden preveure, has 
de reservar uns diners extres per si succeeix l’inesperat i no ho co-
breix la teva assegurança de viatges. El marge de despesa haurà de ser 
més gransi vas ambel teu propi vehicle (per si apareix una avaria greu) 
que si viatges en transport públic.

La informació detallada de cada partida de despeses les hauràs de 
buscar en guies, revistes, pàgines web, fòrums d’internet, blogs o a tra-
vés de gent que coneguis que hagi estat allà. Com és lògic, l’estimació 
del pressupost serà més fi del si tens clara la ruta, el tipus de 
comoditats que vols, les activitats...
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3. AMB QUI?
 

Plantejar un viatge amb o sense companyia suposa grans diferències 
i, per tant, és una de les decisions més importants. Sigui quina sigui la 
teva elecció, t’esperen moltes hores, dies, setmanes i fi ns i tot mesos 
per endavant per resoldre-ho, per la qual cosa has de valorar bé els 
avantatges i inconvenients de cada opció.

En qualsevol cas, si marxes en solitari, amb una altra persona 
o en grup, no tens per què viatjar sempre d’aquesta manera. Cada 
alternativa té els seus pros i contres, com veurem a continuació, i 
es poden combinar per aprofi tar el millor de cadascuna. Així, si 
comences sense companyia, pots unir-te durant una temporada amb 
algun rodamón en la teva mateixa situació o, si decideixes anar amb 
la teva parella, no teniu per què estar junts tota l’estona: separar-se 
una part del trajecte si divergeixen els interessos o es necessita una 
mica d’espai personal no és dolent, al contrari.

Una altra possibilitat és la de rebre la visita temporal de fami-
liars o amics. Pot ser molt gratifi cant, no només perquè compartiries 
la teva aventura amb gent que estimes (i que et pot portar alguna 
cosa que necessitis o el teu menjar preferit), sinó perquè trenca amb 
la rutina en la qual fàcilment esdevenen en els viatges. Això sí, de 
vegades no és tan idíl•lic com sembla.
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Viatjar en solitari
Encetar un viatge en solitari és, segurament, l’opció que en general 
espanta més, sobretot si no ho has fet mai abans. En pensar-ho, és 
normal que faci por veure’s sol davant el perill, la incertesa, el desco-
negut i sense ajuda davant de totes les coses dolentes que creus que 
podrien passar-te.

Per a moltes persones, en canvi, aquesta manera de viatjar és la 
més plena, la que més es gaudeix i la més gratifi cant. I això encara 
que moltes d’aquestes persones no siguin especialment valentes o 
atrevides. El que passa és que saben que encara que comencin sense 
companyia, el més probable és que passin temps viatjant amb altres 
rodamons, amb el mateix esperit independent i amb inquietuds si-
milars. D’aquesta manera, no solament es comparteixen experiències 
i recomanacions, sinó que es divideix la despesa d’allotjament i acti-
vitats. Paradoxalment, això permet estar sempre en companyia (uns 
dies, setmanes o la resta del viatge) i si, en un moment donat, es vol 
continuar per camins diferents, no hi haurà problema: es va començar 
el viatge en solitari i així continuarà.

En ocasions, marxar en solitari no serà una decisió pròpia: potser 
no trobis a ningú que comparteixi el teu interès o tingui el temps per 
dur a terme l’aventura que planteges. No hauria de ser un proble-
ma: per provar-te i veure que ets capaç de fer-ho i gaudir-ho, fes una 
escapada curta com a prova. Aviat veuràs com la teva confi ança i 
autoestima creixen, igual que ho fa la teva independència a mesura 
que aprens a desembolicar-te i gaudeixes cada vegada més de la teva 
pròpia companyia. No obstant això, hi ha qui, per no saber amb qui 
marxar, posposa el viatge indefi nidament a l’espera d’una perso-
na que no arriba. Poden passar mesos o anys abans que passi, si és que 
té la sort … De no trobar-la, el viatge no es durà a terme, una cosa 
trista i que segurament acabi creant frustració personal, en pensar 
que no s’han tingut les forces i ànim d’haver perseguit un somni.

Si estàs dubtant, anar-te en solitari té avantatges i inconvenients 
que has de valorar:

Avantatges
  Prestaràs més atenció als detalls, a les gents, als costums… apre-

nent més del que t’envolta i fent que el viatge sigui de major 
importància des d’un punt de vista personal.

  És possible que la gent s’apropi i s’obri més a tu, per curiosi-
tat, complicitat o per saber si necessites alguna ajuda.
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  No has de negociar amb ningú els plans: sonarà egoista, però és el 
teu viatge i ja està bé fer el que et vingui de gust.

  Dedicaràs més temps a afi cions individuals que tinguis com 
llegir, escriure un diari, fer fotografi es…

  Sol ser més fàcil trobar una plaça lliure en transports, allot-
jaments... 

  Cridaràs menys l’atenció i et podràs barrejar millor que anant 
en companyia.

  L’experiència és més desafi adora i exigent. Hauràs d’enfrontar-te 
i resoldre situacions noves, problemes… sense l’ajuda de ningú 
més. És un repte més exigent. La recompensa també ho 
serà. 

  L’experiència segurament sigui més introspectiva: aprendràs 
molt de com ets, de com reacciones davant noves sensacions i 
experiències...

Inconvenients
  És més cansat perquè no es reparteixen les tasques diàries amb 

ningú (buscar allotjament, obtenir informació, regatejar, rentar la 
roba...).

  Pot ser més car perquè moltes despeses no es comparteixen: 
l’allotjament (si no hi ha dormitoris, les habitacions individuals 
solen ser més cares que d’una doble), el lloguer d’un cotxe, les 
activitats (quanta menys gent les contracta, més cares són)...

  És normal que estar sense companyia molt temps (esperes en 
estacions, trajectes llargs, menjars i sopars...) faci que et sentis 
sol i, en moments difícils, desemparat.

  Hi ha coses que potser no t’atreveixis a fer o llocs als quals no 
vulguis anar sense companyia.

  En cas de malaltia o accident, no tindràs a ningú al teu costat per 
cuidar-te.

  Per a molts delinqüents semblaràs un objectiu més assequi-
ble.

Dones soles
Hi ha moltíssimes dones que viatgen soles. Així que no tenir acompan-
yant no hauria de suposar un inconvenient perquè et llancis a recórrer 
el món. No obstant això, és cert que molts països són molt masclistes 
i els comportaments no són els mateixos si una dona està sola o 
acompanyada.
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Hi ha alguns països o regions en els quals a les dones els resul-
ta més fàcil viatjar i, per això, poden ser un bon punt de sortida: 
Europa, Austràlia, Nova Zelanda, Estats Units, Canadà, Argentina, 
Xile... A la resta del món, si vas sense un home al teu costat (o sou 
diverses) està gairebé garantit que et sentiràs molt observada: 
en aquests llocs no s’entén que hagis deixat al teu marit i els teus 
fi lls (a certa edat se suposa que els tens) i hagis marxat de viatge 
sola. Un pas més enllà són aquells països on no es concep que 
una dona sigui independent. Anar sense un home pot equivaldre a 
ser considerada una “fresca”: en aquests és més possible que et 
sentis assetjada. No obstant això, els països més aclaparadors 
solen ser aquells en els quals hi ha turisme sexual femení (Senegal, 
per exemple), on és habitual rebre proposicions constants i molt 
directes per part dels homes. Així i tot, no has de preocupar-te en 
excés: tot això és fàcil de portar si saps el que pots trobar, ho 
preveus i actues amb decisió i fermesa en situacions de risc (veure 
pàgina 195).

Paradoxalment, en molts països on la dona es percep com una 
persona feble, una pot sentir-se molt cuidada. Al ser conside-
rada com a desvalguda i fràgil, tant homes com dones t’ajudaran, 
t’acompanyaran i vetllaran per tu. Succeeix en països amb tan mala 
fama com, per exemple, Iran. I no només això: pot ser molt grati-
fi cant perquè posa al teu abast alguna cosa que per als homes que 
viatgen sols és molt difícil o impossible aconseguir: el contacte 
amb dones autòctones, especialment als països on el tracte de 
persones de diferent sexe que no es coneixen no està ben vist o 
no és acceptat. 

En qualsevol cas, en aquests països has d’anar preparada per re-
bre molta atenció i preguntes, la majoria simplement curioses 
i innocents. Moltes vegades vindran d’altres dones, intrigades per 
saber de tu i de la teva situació al teu país d’origen. És una gran 
ocasió per apropar-te a elles i compartir impressions i opinions. 

Si ets dona i viatges acompanyada per un home, en molts països 
passaràs a un segon pla, a ser “dona de” i convertir-te en algú 
gairebé invisible en les converses i negociacions. En aquests casos 
hauràs de decidir quin és la teva actitud: assumir que les coses 
són així o tractar de fer-te visible.
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Viatjar amb una altra persona
Viatjar amb una altra persona té molts avantatges com veurem més 
endavant, però pot arribar a ser cansat, i fi ns i tot,una pressió constant: 
és un compromís de pràcticament vint-i-quatre hores al dia. S’hauran 
de prendre constantment decisions, moltes vegades amb cansament 
o gana, i això pot arribar a malmetre la bona entesa. Normalment, 
viatjar amb algú et posa a prova i, perquè sigui una experiència 
satisfactòria obliga a negociar, a cedir, a ser tolerant i pacient, a mos-
trar generositat…

Si ja tens clar que vols viatjar amb algú, és molt important assegurar-
te abans de marxar que compartiu el plantejament, l’enfocament 
i el pressupost. No pot ser que un vulgui anar a la muntanya i l’altre 
a la platja; o que una persona vulgui sopar en restaurants i l’altra en 
paradetes del carrer. Si també planteges dedicar temps a algun interès 
particular (la fotografi a, dibuixar, l’observació d’ocells…) és important 
que estigui clar que ambdós ho sabeu i sapigueu adaptar-vos a les 
activitats que no compartiu.

Un altre aspecte a considerar és si teniu formes de ser compa-
tibles i complementàries. En tot cas, no només abans sinó també 
durant tot el viatge, és fonamental que hi hagi una bona comu-
nicació per minimitzar el risc de malentesos i desencontres.

Tingues en compte que és diferent anar amb la teva parella (cosa 
que probablement resulti més fàcil perquè ja us coneixeu a fons i en 
les facetes més íntimes) que amb un amic o amiga: si no us heu 
tractat molt, pot ser tota una sorpresa. Tenir una bona amistat no vol 
dir necessàriament que us porteu bé viatjant, encara que si ja ho heu 
fet, sabreu com us adapteu als ritmes i les vicissituds que sorgeixen. Si 
no, és una bona idea fer una prova d’uns dies per veure si us adapteu 
bé fora del vostre entorn habitual. En qualsevol dels dos casos, pro-
bablement necessitareu espai en algun moment. No passa res, 
és normal. Si et ve de gust anar a un museu mentre el teu acompan-
yant es queda llegint un llibre a l’hotel, endavant. És raonable també 
plantejar-vos la possibilitat de separar-vos uns dies si a tu t’interessa 
anar a una reserva a observar micos mentre l’altra persona explora 
la vida nocturna. Quedeu d’aquí a uns dies en tal hostal de tal ciutat i 
continueu junts des d’allà.

Finalment, pensa que és molt diferent plantejar un viatge entre 
dues persones que imaginar-ho tu i buscar a algú que t’acompanyi. 
En aquest últim cas, normalment l’altra persona s’ha d’adaptar a tu 
i al que vols fer. Però no siguis egoista: serà bo implicar i compartir 
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el màxim possible totes les decisions del viatge perquè no hi hagi 
baralles ni l’altra persona se senti una mera acompanyant. Tingues en 
compte també si ets tu qui està acompanyant a algú que ha planejat la 
seva aventura, per si et toca a tu adaptar-te. Com et trobes en aquesta 
situació? Comparteixes el plantejament, l’interès, el pressupost…?

Així, els principals arguments de viatjar amb una altra persona són:

Avantatges  
  Compartiràs l’experiència: la diversió, la bellesa, l’aprenentatge… 

però també els mals moments, que els farà més suportables. La 
persona que t’acompanyi serà, a més, l’única que a la tornada 
comprengui de debò que van signifi car aquests moments.

  Si trobes a faltar casa teva, et poses malalt o t’estàs aclaparant 
de tantes noves experiències, l’altra persona estarà a prop per 
donar-te ànims, cuidar-te o reduir l’impacte del xoc cultural.

  Podràs compartir moltes despeses (habitació doble, taxis…).
  Serà més segur (si es fan torns per vigilar l’equipatge i anar al 

lavabo, per exemple).
  Podràs enriquir el teu viatge amb l’experiència o coneixements 

del teu acompanyant.
  Tindràs companyia en els trajectes llargs, esperes... Es faran més 

amens.
  Podràs compartir les tasques rutinàries (esbrinar preus, hora-

ris, cuinar, fer-te entendre…).
  Es pot repartir el pes de l’equipatge (compartint farmaciola, 

equip de càmping…).

Inconvenients
  És normal que prestis menys atenció al que succeeix al teu 

voltant, al lloc en el qual et trobes i a les seves particularitats i, 
en canvi, més al teu acompanyant. Des d’un punt de vista perso-
nal un és, per tant, menys permeable.

  Molta gent, tement interrompre, s’ho pensarà dues vegades 
abans d’apropar-se a parlar. També, a l’anar amb algú proper, 
sentireu menys necessitat del contacte extern, de relacionar-
vos, de voler comunicar-vos amb la gent de l’entorn.

  El risc que sorgeixin tensions o és més gran, ja que s’ha de 
negociar gairebé constantment i prendre decisions entre dos.
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Viatjar amb diverses persones
Viatjar amb diverses persones multiplica els avantatges i, sobre-
tot, els inconvenients de fer-ho amb una sola. Per això, molt poca 
gent opta per aquesta opció per a un gran viatge. Els principals argu-
ments són:

Avantatges
  Es comparteixen encara més les despeses i les tasques. Pas-

sen a ser possibles activitats que sent una o dues persones eren 
difícilment assumibles (com llogar un cotxe o un 4x4).

  L’ambient pot ser més divertit. A més, si et canses d’algú, sem-
pre tindràs altres persones del grup amb les quals parlar. Fins i 
tot, si sou quatre, podeu jugar al mus o al parxís!

Inconvenients
  El consens en assumptes com els interessos, prioritats i pressu-

postos pot ser difícil.
  Prendre decisions, fi ns i tot les poc importants, pot ser d’allò 

més complicat (l’hotel agrada a uns però no als altres, hi ha qui 
vol marxar aviat d’una ciutat i hi ha qui prefereix quedar-s’hi…).

  La coordinació d’horaris sol ser difícil (es vol menjar en dife-
rents moments, algú li sembla que es matina massa, a un altre li 
sembla que és bona hora…).

  És més complicat trobar lloc i allotjament per a un grup, en els 
transports...

  Si a una persona del grup li sorgeix un imprevist (un problema 
de salut o la pèrdua del passaport, per exemple) afecta a la resta, 
que haurà d’esperar a resoldre’l per continuar el viatge (encara 
que, si ets tu qui té el problema, pensa que tindràs la companyia 
i el suport dels teus acompanyants).

On buscar companys de viatge
Prefereixes marxar amb algú en el teu gran viatge, però no saps amb 
qui? Llavors et toca buscar. El mètode tradicional de temptejar amics 
d’amics amb inquietuds viatgeres compta amb l’avantatge que la per-
sona intermediària té referències d’ambdues persones i pot valorar la 
compatibilitat. No obstant això, seria molta casualitat que en l’entorn 
proper tinguis tanta sort de trobar algú afí. En qualsevol cas, pots 
intentar-ho. 
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Un altre lloc on buscar són les revistes de viatge, com Altaïr, que 
tenen una petita secció d’anuncis. Associacions que organitzen ac-
tivitats i trobades, com la Societat Geogràfi ca Espanyola, o llibreries 
de viatge són també bons llocs on conèixer a gent amb mateixes 
inquietuds, afi nitats i ganes d’emprendre aventures.

No obstant això, Internet ho ha posat molt més fàcil. Hi ha gran 
quantitat de fòrums en els quals posar anuncis (o llegir els que han es-
crit altres persones). Això et permetrà entrar en contacte amb molta 
gent aventurera i, possiblement, interessada a fer alguna cosa semblat 
al que tens en ment. Però vigila! Marxar amb algú que coneixes a tra-
vés d’un fòrum pot funcionar, però no seria estrany que fallés: és com 
una cita a cegues… Per minimitzar els riscos, és importantíssim que 
abans de decidir-te parleu amb detall de la ruta, pressupost, enfoca-
ment i altres aspectes que hem apuntat anteriorment en la secció “via-
tjar amb una altra persona”, perquè hi hagi la major sintonia possible. 
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4. MITJÀS DE TRANSPORT

Un altre dels aspectes més importants que cal considerar a l’hora 
de planejar un gran viatge és el mitjà (o mitjans) de transport amb el 
qual el realitzarem. El cost, durada dels trajectes, esforç físic, fi abilitat 
i confort varien enormement d’un mitjà a un altre, per la qual cosa 
és convenient triar el que millor s’adapti al teu pressupost, itinerari, 
ganes d’esforçar-te i, també, a la teva capacitat de patiment.

Primer cal decidir si et desplaçaràs amb els teus propis mitjans o si 
empraràs els que estiguin disponibles al llarg de la ruta. Per ajudar-te 
en això, aquest capítol es divideix en dos grans blocs: viatjar amb 
transport propi i fer-ho amb transport públic. Cadascun té els 
seus avantatges i inconvenients i coneixent-los podràs decidir quin 
t’interessa més. Sigui quina sigui la teva decisió, si els combines po-
dràs treure profi t dels avantatges de cadascun d’ells i minimitzar els 
seus desavantatges. Per exemple, pots saltar-te una zona de desert 
fi cant la teva bici en un avió o en un autobús; o pots comprar-te una 
moto per recórrer una zona determinada i després vendre-la; o llogar 
un cotxe durant uns dies, la qual cosa et permetrà arribar a una zona 
inaccessible d’una altra manera (alhora que podràs descansar una 
mica del sistema públic). A l’hora de triar un mitjà de transport has de 
considerar que aquest determina bona part de l’experiència del 
viatge: anar amb avió fa que t’assabentis de poques coses del camí 
mentre que anant amb bicicleta fi ns i tot pots percebre a què fa olor 
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el camp per on pedaleges; l’autobús et posa en contacte amb la gent, 
mentre que anar amb el teu propi cotxe en certa manera et pot aïllar... 

En valorar els diferents mitjans disponibles, cal pensar com afec-
taran a la logística, doncs cadascun imposa condicionants i restric-
cions: si vas amb el teu cotxe i vols anar a una illa, pot ser que sigui 
complicat o impossible portar-lo; hauràs de planifi car què faràs amb 
la moto per traslladar-la d’un continent a un altre... El clima també 
infl ueix molt en la manera de moure’s: viatjar en època de pluges o 
monsó, amb calor o fred extrem, poden ser motius per decidir-te (o 
descartar) un mitjà o un altre. De la mateixa manera, no totes les 
destinacions són ideals per a qualsevol tipus de transport: anar amb 
bicicleta a llocs molt muntanyencs acostuma a ser tremendament so-
fert; igual que anar a peu per zones desèrtiques. Tot depèn de la teva 
gosadia i de les ganes d’aventura que tinguis. Un altre factor a tenir en 
compte són els costos, que com veurem més endavant, varien enor-
mement. Cal considerar també el temps del que disposis i quantes 
coses vulguis veure o fer: per exemple, recórrer Madagascar amb 
transport públic o Brasil amb bicicleta requereix molt de temps i op-
tar per agafar un avió de tant en tant et permetrà visitar més llocs; o 
si el que vols és anar a cinc països en dos mesos no et donarà temps a 
fer-ho caminant i hauràs de triar una altra manera de moure’t. 

L’experiència prèvia també pot ser un condicionant: si no mun-
tes habitualment amb bici, si mai has conduït en condicions adverses, 
si el màxim que has recorregut amb moto són cent quilòmetres… 
pot ser que, encara que t’agradés fer-ho, no t’atreveixis a triar aquest 
mitjà. En aquest cas, podries fer una prova: aconseguir una bicicleta, un 
cotxe… i fer un viatge curt amb aquest mitjà o en condicions similars 
per veure com et sents. Així mateix, les teves motivacions infl uiran, 
sens dubte, en l’elecció: si, per exemple, vols seguir els passos d’algun 
gran viatger, tal vegada vulguis fer-ho amb el mateix tipus de transport 
que va usar en l’aventura original (amb moto com Ted Simon, amb 
tren com Paul Theroux...). I fi nalment, fi ns i tot la ideologia i la cons-
ciència poden entrar en joc: potser no vulguis anar amb avió, cotxe 
o moto per la contaminació que produeixen i prefereixis utilitzar la 
bicicleta o anar a peu. 

Arribats en aquest punt, comprendràs que no hi ha un mitjà mi-
llor que un altre en termes absoluts. Cada opció té pros i contres, 
però ets tu qui ha de pensar en ells i posar-los sobre la balança per 
prendre la decisió. A continuació et donem les eines per a això.



5151

4.
 M

IT
JÀ

S
 D

E
 T

R
A

N
S

P
O

R
T

Viatjar amb el teu propi mitjà de transport
En general, viatjar a peu, amb bici, moto, cotxe o en un altre mitjà de 
transport propi més estrany et donarà alguna cosa que no té preu: 
llibertat i independència. Seràs tu qui decideixi fi ns on arribes, 
quan surts, quan pares a descansar... No només això: també et donarà 
la possibilitat d’arribar a llocs més remots, fora de rutes turístiques, 
una cosa que d’una altra manera pot ser molt difícil, especialment si el 
transport públic no hi arriba.

Però al mateix temps, serà teva la responsabilitat de resoldre 
els problemes que es plantegin, com arreglar una burxada, sortir 
d’un fangar... Segurament per això el teu viatge sigui més aventurer, 
més exigent i requerirà que siguis més autosufi cient. No estarà de 
més tenir alguns coneixements tècnics i mecànics del mitjà en el qual 
et moguis i, per què no, també d’orientació per tal de minimitzar les 
probabilitats de perdre’t.

La logística no serà necessàriament un problema, però s’ha de 
tenir especialment en compte si el transport és motoritzat. Viatjaràs 
amb furgoneta des del punt de partida? Enviaràs el teu cotxe en un 
vaixell? Portes la teva moto o bici a l’avió com a part del teu equipat-
ge? Tens tota la documentació que necessites? Per minimitzar això, 
algunes persones compren o lloguen el vehicle una cop arriben a la 
seva destinació i el venen quan es cansen d’ell o la logística es torna 
massa complicada.

Si preveus viatjar en un vehicle a motor, recorda que els seus 
majors enemics són el pes, la velocitat (que multiplica els efectes del 
pes) i la falta de manteniment. També cal comptar amb la possibilitat 
que hi sorgeixi alguna avaria.

Finalment, encara que fi nalment triïs utilitzar el teu propi transport 
i el facis servir en la major part del recorregut, et recomanem que de 
tant en tant prenguis un autobús, un tren o un taxi compartit. 
Moure’s en transport públic és una manera de viatjar molt interessant, 
en la qual aprendràs molt de la cultura i la gent del lloc on et trobis.

Et presentem els principals mitjans de transport propi que hi ha.

A peu
És la forma de transport més senzilla i humana: l’exploració del món 
va començar caminant. Més que amb cap altre mitjà, la ruta és, en si 
mateixa, el viatge: allò primordial és el camí, més que la destinació. A 
més a més, es tendeix a anar per pistes o carreteres secundàries, la qual 
cosa és més tranquil i apropa a la realitat rural, lluny de grans poblacions. 
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Avantatges  
  És el mitjà més humil, la gent local percep a qui camina com 

més proper. 
  Permet entrar en contacte directe amb els llocs pels quals es 

transita i les gens que es troben en ells. 
  Anar a poc a poc facilita apreciar tot el que es troba al teu pas: 

els sorolls, els colors, les olors…
  No es necessita cap documentació addicional. 
  No és contaminant. 
  Pot ser molt gratifi cant saber que les metes s’han aconseguit 

utilitzant únicament les pròpies forces. 
  És el mitjà més econòmic, encara que el pressupost per a calçat 

serà més elevat.
  Es pot arribar a qualsevol lloc, fi ns i tot allà on no arriben 

vehicles a motor o bicicletes. 
  Caminar et posa en forma.

Inconvenients
  Requereix més temps, doncs s’avança més a poc a poc que amb 

la resta de mitjans.
  Llocs difícils i extrems, com ara zones desèrtiques, o aquells amb 

paisatge monòton, es poden fer eterns. 
  Llevat que es viatgi amb una altra persona, el trajecte pot resultar 

tremendament solitari per la quantitat d’hores que es passen 
sense companyia.

  Pot ser cansat, no solament pel recorregut sinó perquè es ca-
rrega amb la motxilla (o es tira del carrito portaequipaje). Per 
tant, és important portar l’equipatge optimitzat perquè sigui el 
més lleuger possible. 

  S’està molt exposat als elements: a la pluja, el fred, la calor, el 
vent... 

  Requereix entrenament previ o almenys una bona forma física. 
  Es poden patir lesions, encara que el més habitual és que els pro-

blemes no passin d’unes molestes butllofes en els peus.

Si viatjar a peu és la teva opció i vols aprofundir en els preparatius i 
equipament necessari no hi ha literatura especialitzada ni en an-
glès. No obstant això pots llegir molts trucs i idees en webs de grans 
caminantes com Christoph Rehage, Polly Letofsy, Gary House, Jean 
Béliveau o fi ns i tot en la més espiritual d’Arthur Blessitt.



5353

4.
 M

IT
JÀ

S
 D

E
 T

R
A

N
S

P
O

R
T

Bicicleta
Cansat de caminar, l’ésser humà va inventar la roda. I a partir d’aquí, 
solament van passar uns milers d’anys fi ns que va inventar la bicicleta. 
Des de llavors, s’ha convertit en un dels mitjans preferits per els qui 
volen viatjar amb el seu propi transport. Una característica que con-
tribueix a això és que permet avançar sufi cientment ràpid per no avo-
rrir-se i sufi cientment a poc a poc per no perdre’s gens. Per això, quan 
es va amb bicicleta, la ruta és tan important com la destinació.

Malgrat la seva popularitat, són pocs els països realment preparats 
amb infraestructures ciclistes ad-hoc. No obstant això, hi ha molts paï-
sos segurs per a la bici: perquè hi ha molt poc tràfi c; perquè hi ha molt 
vehicles lents (carros, motocarros, etc.) i la gent està acostumada a com-
partir l’asfalt; o perquè hi ha moltes carreteres secundàries on pedalejar 
amb tranquil•litat i seguretat.

Avantatges 
  Comparteix molts arguments amb l’anar a peu: permet entrar 

en contacte molt directe amb els llocs i la seva gent (que 
es mostraran molt curioses davant l’arribada de ciclistes) i així 
fomenta la interacció social; per la seva velocitat, dóna la possi-
bilitat d’apreciar el que es troba en el camí; tampoc es necessita 
cap documentació addicional; permet arribar a llocs remots; 
el seu motor són les cames pel que no és contaminant i et 
poses en forma; resulta gratifi cant i és un mitjà bastant barat.

  Pel fet de ser major la velocitat amb bici (entre 10 i 20 km/h de 
mitjana) que a peu (entre 4 i 5 km/h), es recorren majors dis-
tàncies, per la qual cosa dóna més autonomia i major sensació 
d’avanç, de viatge.

  Permet portar una mica més d’equipatge, ja que no es carre-
ga directament amb ell. Això dóna opcions per ser autosufi cient, 
perquè es pot portar un fogó i una tenda de campanya (veure 
pàgina 92), amb l’estalvi econòmic que suposa: al poc que es gas-
ta en transport, se suma un altre poc de menjar i d’allotjament. 
Amb bici es pot portar sense gaire esforç des de 10 a 30 quilos 
d’equipatge (hi ha qui en carrega fi ns a 80!).

Inconvenients
  També comparteix molts arguments amb l’anar a peu, com que 

es recorre menys distància que en vehicles a motor; alguns 
trajectes es poden fer llargs i tediosos; pot ser extenuant; les 
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condicions climàtiques afecten molt (especialment el vent) i 
requereix una mica d’entrenament previ o bona forma física. 

  La seguretat de la bicicleta es converteix en una font de preocu-
pació: per si s’espatlla, per si la roben sencera, alguna de les seves 
parts o les alforges. En aquest sentit, quantes menys bosses i 
accessoris es portin, millor.

  És un mitjà vulnerable: altres vehicles poden comprometre la 
seva seguretat, especialment a països en els quals no és habitual 
desplaçar-se amb bicicleta per carretera.

  Té alguns costos: la pròpia bicicleta (si no es té prèviament), 
equipament (alforges, manillar, etc.), recanvis, reparacions…

  Prendre transports alternatius es complica ja que cal acon-
seguir un vehicle més gran de l’habitual o cal negociar com es 
viatjarà la bici.

Si creus que aquesta és la teva opció, busca una bona bici: 
còmoda, robusta i ben ajustada a les teves mides. No en necessites 
una amb l’última tecnologia: de fet, opta per equips que siguin fàcils 
d’arreglar allà on vagis. 

Si et planteges un viatge amb bicicleta, hauràs de portar una mica 
d’equipament específi c tant per a la bici (alforges, carrito…) com 
per a tu (roba tècnica d’abric i pluja per protegir-te dels elements…). 
A més, necessitaràs carregar amb algunes eines i, si viatges per llocs re-
mots, també amb alguns recanvis. I no t’oblidis de mantenir l’equipatge 
lleuger. Una vegada en ruta, porta sempre aigua i una mica de menjar i 
no pedalegis durant les hores centrals del dia en llocs calorosos. 

Si no vols preocupar-te de consideracions i costos logístics, asse-
gurar-te la disponibilitat de recanvis i poder combinar la bicicleta amb 
altres mitjans de transport, pots comprar-ne una en arribar a una 
destinació si veus que allí és habitual el seu ús. Això té els seus in-
convenients: porta temps (triar la bici, assegurar els components, que 
la muntin, etc.) i pot ser que no trobis coses de la qualitat adequada. 

Hi ha literatura especialitzada que t’assessorarà detalladament 
sobre com triar i equipar la bicicleta, la roba necessària, solucionar pro-
blemes mecànics, trucs a l’hora de pedalear, etc. Et recomanem especial-
ment el llibre Viajar en bici d’Alicia Urrea i Álvaro Martín (Editorial Des-
nivel, 2012). En anglès, també són recomanables Adventure Cycle-Touring 
Handbook: Worldwide Cycling Route & Planning Guide de Stephen Lord 
(Editorial Trailblazer, 2010) o The Essential Touring Cyclist: A Complete 
Guide for the Bicycle Traveler de Richard A. Lovett (McGraw-Hill, 2000).
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Motocicleta
A molts llocs, l’arribada d’una moto a un llogaret enmig del no-res 
sempre causa molta expectació. Normalment la que portis serà 
millor que les locals i el teu equipament et donarà un aire estrany i 
cridaner enmig d’un poble on la gent es desplaça amb bici o amb carro 
(excepte si viatges per països desenvolupats, és clar). Si gaudeixes amb 
aquestes experiències i cerques la sensació de llibertat i independèn-
cia i moure’t fàcilment sense massa esforç, la moto és el teu mitjà de 
transport.

Avantatges  
  Permet recórrer bastants quilòmetres diaris sense ser molt 

exigent físicament, excepte en condicions extremes. 
  Enfront d’alternatives no motoritzades, pot animar més a explo-

rar camins o zones llunyanes. 
  És un mitjà molt versàtil, permet anar gairebé per qualsevol 

camí. 
  No es carrega directament amb l’equipatge, encara que el mi-

llor és no portar-ne molt, pel reduït espai disponible.
  Si està condicionada, podrien fi ns i tot viatjar dues persones, la 

qual cosa en aquest cas, reduiria el cost individual.

Inconvenients 
  Té un cost elevat: el propi vehicle, els ajustos i preparatius per 

al viatge abans de la partida, l’assegurança internacional, revisions, 
reparacions, compra de recanvis, gasolina, oli, peatges, aparca-
ments...

  És necessari obtenir documentació específi ca (carnet de pas-
satge, visats d’entrada als països… veure capítol 6). 

  Especialment en climes calorosos, l’equipament (casc, panta-
lons i jaqueta o granota, guants, botes, etc.) pot ser molest (però 
sempre has de portar-ho posat).

  Igual que en el cas de la bicicleta, la seguretat de la moto supo-
sarà una preocupació.

  La gasolina (on aconseguir-la, si és de bona qualitat…) és un 
aspecte més a tenir en compte al llarg del viatge. Sense oblidar 
els pneumàtics, els fi ltres i uns altres consumibles: un correcte  
manteniment és fonamental.

  Els encreuaments de fronteres poden ser, en països en vies 
de desenvolupament, des de pesats fi ns a un suplici.
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Normalment, qui es planteja anar amb moto acostuma a tenir 
experiència prèvia, però no és imprescindible. En aquest cas, és 
més important que mai ser autosufi cient: no està de més tenir 
coneixements de mecànica per si tens una avaria en un lloc remot. Si 
no els tens i no trobes un curs, pots pagar per hores a algun mecànic 
de confi ança perquè t’ensenyi el bàsic en la teva pròpia motocicleta. 
A més, tingues en compte que si és molt avançada tecnològicament, 
pots tenir problemes per reparar-la si s’espatlla en algun país poc 
desenvolupat. 

Pots trobar recomanacions específi ques (en anglès) sobre 
l’elecció de la moto, de com portar l’equipatge en ella o la roba més 
indicada en Adventure Motorcycling Handbook: Worldwide Motorcycling 
Route & Planning Guide de Chris Scott (Editorial Trailblazer, 2012) o 
Building the Ultimate Adventure Motorcycle de Robert Wicks (Editorial 
Haynes, 2011).

Cotxe, furgoneta, autocaravana...
De tots els transports analitzats, els de quatre rodes són els que 
aporten més independència i llibertat amb el menor esforç fí-
sic. I el millor de tot és que normalment hi ha espai per a diverses 
persones de manera que si viatges amb algú, aquest mitjà pot resultar 
bastant interessant.

Encara que tots tinguin quatre rodes, no és el mateix viatjar amb 
vehicles amb tracció de dues d’elles o de les quatre: aquests últims 
permeten avançar per terrenys molt més complicats i arribar, per tant, 
gairebé a qualsevol lloc. També és molt diferent anar amb un cotxe 
que amb una furgoneta en la qual pots dormir i fi ns i tot portar una 
dutxa portàtil. I no diguem si vas en una autocaravana, la mobilitat de 
la qual està més limitada, però es viatja amb la casa al coll i, per tant, 
amb tot el que es pugui necessitar en el camí. L’espai d’aquest llibre no 
permet aprofundir en les diferències entre uns i altres vehicles, per la 
qual cosa ens limitem a parlar dels aspectes, avantatges i inconvenients 
comuns a tots ells.

Avantatges
  Comparteix molts arguments positius d’anar amb motocicleta: 

no es carrega amb l’equipatge; permet recórrer molt terreny 
(sense ser físicament esgotador) i explorar zones remotes o mal 
comunicades; permet ser autosufi cient... Però també:
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  És un mitjà còmode, perquè es va assegut en el teu propi seient 
i protegit de les condicions climàtiques; es pot portar música, fi ns 
i tot aire condicionat o calefacció... 

  No importa tant el pes de l’equipatge.
  Es poden portar equips informàtics, d’investigació, panells solars 

i altres instruments que no et plantejaries amb altres mitjans 
de locomoció. Aquests donen accés a comoditats que no són 
possibles en altres transports, com una dutxa, tenir una petita 
biblioteca o portar bidons d’aigua.

  Ofereixen un espai personal en el qual refugiar-se quan es ne-
cessita.

  Malgrat que ningú està lliure de tenir un accident, és més segur 
que els mitjans anteriors, ja que la carrosseria protegeix. 

  Es pot condicionar (si no ho està ja, com una autocaravana) per-
què sigui possible dormir dins o damunt (afegint una tenda de 
sostre o una semifi xa), la qual cosa permet estalviar en allotja-
ment. També es pot portar equipament per cuinar, amb el que 
s’estalvia en restaurants. D’aquesta manera, a més, s’és comple-
tament autosufi cient.

  Es pot compartir el viatge còmodament amb una o diverses 
persones, dividint a més les despeses.

Inconvenients
  També comparteix molts arguments negatius d’anar amb moto: 

la documentació; les complicacions que solen suposar els pas-
sos de fronteres; la importància de la gestió de la gasolina i 
l’electricitat; la necessitat de manteniment i, el més rellevant, 
l’elevat cost (molt més gran) que té el propi vehicle (el cost de 
compra, d’adaptar-lo i preparar-lo per al viatge, l’assegurança, el 
manteniment, la documentació, etc.).

Als llocs on hi ha molt de control policial pots portar diverses 
fotocòpies resumint els teus documents: nom, lloc de procedèn-
cia, número de passaport, data i lloc d’emissió, validesa (en alguns 
llocs almenys 6 mesos abans que el document caduqui), nombre 
de visat o entrada al país i dades del vehicle, inclòs el nombre de 
xassís. Amb això evites la monòtona espera de que el guàrdia 
prengui totes aquestes dades.
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  Pot aïllar una mica de la gent, de l’entorn: pel fet de ser tan 
autosufi cient es pot acabar prescindint d’una part molt bella del 
viatge com és el contacte humà.

  Complica i encareix la logística, tant a l’inici com durant el viat-
ge: enviar-lo d’un continent a un altre amb vaixell pot no ser massa 
fàcil o ser molt car; per anar a una illa a la qual no és possible portar 
el cotxe o furgoneta, cal deixar-lo a terra o renunciar a anar-hi; etc.

  És un mitjà de transport cridaner, fet que a molts països atreu 
a lladres i autoritats corruptes i, allà on és un bé de luxe, pot 
suposar una barrera addicional amb la gent local.

  Al portar dins totes les teves pertinences, la seguretat és algu-
na cosa que requereix constant atenció: a l’hora d’estacionar el 
vehicle; al circular per ciutats; al fer parades breus per a petites 
compres o gestions.

Moltes de les consideracions prèvies respecte a la moto són 
aplicables també a cotxes, tot terrenys, furgonetes i autocaravanes: 
la necessitat de trobar un vehicle òptim i, si escau, adaptar-lo, en-
cara que no és imprescindible; la conveniència de tenir uns mínims 
coneixements de mecànica i tècniques de conducció; la docu-
mentació específi ca; la burocràcia en els passos de fronteres de 
molts països… No obstant això, ja en ruta, l’estat de les carrete-
res comença a jugar un paper més determinant així com tenir una 
bona, actualitzada i precisa cartografi a. Serà convenient, en qualse-
vol cas, que confi rmis amb els habitants locals les rutes que indiquen 
els mapes abans de cada etapa, doncs és habitual que hi hagi errors 
en els mapes en relació a les categories i estat de les carreteres. 

Encara que tinguis la temptació, no sobrecarreguis el vehicle 
amb totes aquestes coses de “per si de cas”. Menys és més i com més 
càrrega portis més et destorbarà i més et podran robar. En qualsevol 
cas, ja ho aniràs adaptant al llarg de la ruta: podràs desprendre’t d’allò 
innecessari i comprar el que et falti.

Molta gent que viatja amb transport públic en algun moment 
opta per llogar un cotxe uns dies o setmanes, en llocs on els mitjans 
col•lectius són dolents o cars o, també, si compensa des d’un punt de 
vista logístic. Hi ha els qui, fi ns i tot, el compren i revenen després 
si han de recórrer molts quilòmetres a països extensos com els Estats 
Units o bé Austràlia.

Si creus que la teva opció serà viatjar en un vehicle d’aquest tipus, 
pots trobar suggeriments i recomanacions específi ques sobre 
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l’elecció i equipament del vehicle, de com adequar-lo i preparar-lo, del 
manteniment, de la documentació específi ca i de conducció en el sen-
sacional Overlanders’ Handbook, a worldwide route and planning guide for 
Car – 4WD – Van – Truck de Chris Scott (Editorial Trailblazer, 2012).

Altres mitjans propis
Si penses (o així ho creu la teva família o amistats) que has embogit 
per imaginar-te creuant l’Atlàntic en veler o el Mediterrani en caiac… 
deixa’ns explicar-te que hem sentit de viatgers que han creuat l’Àsia a 
cavall, sobrevolat Amèrica de costa a costa en avioneta, donat la volta 
a Madagascar en piragua, recorregut Europa en patinet, fet la Ruta de 
la Seda amb camells, descendit rius en xalupes fetes amb troncs, tra-
vessat l’Índia en tuk-tuk, fet la volta al món en veler… 

A certs països com els Estats Units, les companyies petites de 
lloguer de cotxes retornen els vehicles a les seves ciutats d’origen 
emprant moltes vegades a conductors no professionals. En aquest 
cas, per a tu el cost del lloguer seria zero, de manera que hauries 
de pagar només la gasolina, encara que complint uns terminis de 
lliurament i ruta determinats. Truca a les ofi cines centrals de la 
ciutat en la qual et trobis per preguntar si tenen algun cotxe que 
lliurar en alguna ciutat que t’interessi.
A Austràlia o Nova Zelanda, pot sortir a compte llogar una cara-
vana, amb cuina i llits, ja que l’allotjament és car, les carreteres són 
bones i la gasolina és relativament econòmica.
Algunes organitzacions d’automobilistes (com el RACE a Espan-
ya) ofereixen cursos de conducció de tot terreny, que poden 
ser molt útils per aprendre a conduir en entorns complicats.
Porta anotades o aprèn, en diversos idiomes, algunes paraules 
que puguin ser d’utilitat (combustible i oli que usis en el teu vehi-
cle, assegurança, accident...) per si necessites emprar-les en un lloc 
on no domines l’idioma.
En alguns països occidentals és fàcil compartir les despeses de 
combustible d’un trajecte amb altres persones, tant si les por-
tes en el teu vehicle com si ets tu qui es puja al seu. A internet 
trobaràs fàcilment informació sobre xarxes de car-pooling o car-
sharing.
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La realitat és que hi ha tants mitjans de transport com et 
puguis imaginar. Desgraciadament, si volguéssim entrar en el detall 
dels avantatges i inconvenients de tots ells, hauríem de dedicar-los un 
llibre sencer i no és el propòsit d’aquest que tens a les teves mans. 
Així que si penses emprar algun d’aquests mitjans, no et podem donar 
cap recomanació específi ca sobre aquest tema, però sí les nostres 
felicitacions per la teva valentia. No obstant això, no estàs sol: són 
molts els que emprenen viatges en mitjans diferents als convencionals. 
Busca’ls, estan aquí: podran compartir amb tu experiències i consells 
sobre aquests transports. Per a la resta de qüestions relatives a la 
preparació i desenvolupament del viatge, segueix llegint. 

 

Viatjar sense mitjà de transport propi
Per les seves característiques i per facilitar la comparació, en aquest 
apartat diferenciem entre transport públic terrestre (amb un apartat 
especial per a l’autoestop), marítim (vaixell) i aeri (avió).

Amb transport públic terrestre
Autobús, furgoneta, taxi compartit, tren, camió… són gairebé innom-
brables les opcions que hi ha i que usaràs si decideixes realitzar el teu 
gran viatge sense mitjà de transport propi. Segons el lloc en el qual et 
trobis, serà necessari que t’adaptis a l’oferta disponible: de vega-
des tindràs la sort de poder triar entre un autobús amb aire condicio-
nat, una furgoneta, un taxi o un tren, per exemple; però moltes altres, 
l’única cosa que trobaràs serà un taxi compartit ple de gom a gom, una 
precària moto-taxi, un humil ruc o… qualsevol cosa. 

En molts transports, en funció de la comoditat que vulguis tenir i 
quants diners desitgis gastar, podràs triar en quina classe viatjar (en 
un tren), si vols compartir o no el seient davanter del taxi, etc.

Al contrari del que pogués semblar, als països menys desenvo-
lupats (on la gent no sol tenir vehicle privat) el transport públic sol 
estar disponible, arriba a tots els racons i és barat. Això sí, tot el do-
lent que pensis que pot passar, segurament ocorri en algun moment: 
retards, parades infi nites sense causa evident, avaries, obstacles en les 
carreteres, accidents… 

Respecte als costos, en general es paga una quantitat en funció de 
la distància que es vagi a recórrer i en ocasions s’afegeix una suma per 
portar l’equipatge (per volum, pes, a ull…). En alguns països, el preu 
del bitllet i, si escau, de l’equipatge està prèviament fi xat, mentre que 
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en uns altres és negociable. És recomanable comprar els bitllets 
anticipadament (allí on sigui possible), especialment en aquells tra-
jectes en els quals hi ha poca freqüència. En països menys desenvolu-
pats és freqüent que els vehicles parteixin solament quan estiguin 
plens i no admeten reserves. 

Per abaratir els costos, és preferible comprar els bitllets direc-
tament en les estacions o als conductors i no a través d’agents o 
intermediaris que poden incrementar els preus amb la seva comissió. 
En alguns països (els autobusos Greyhound a Estats Units i Canadà, o 
els de Austràlia) o regions (la passada Inter-Rail a Europa o el Rail-Pass 
a Japó) es poden comprar abonaments amb validesa de diver-
ses setmanes o mesos que permeten viatjar il•limitadament per 
un preu fi x, estalviant així molts diners. Si t’interessen, informa’t-en 
a Internet d’on i com comprar-los, ja que alguns només poden ser 
adquirits abans d’entrar al país.

Avantatges 
  És la forma de transport més enriquidora a nivell cultural: 

compartint els desplaçaments s’arriba a conèixer millor la reali-
tat del país i dels seus habitants, veure com es comporten, què 
mengen, com s’interrelacionen, quina música escolten, etc. A més 
a més, en moltes ocasions és fàcil entaular converses i conèixer 
una mica de les seves vides.

  En països en vies de desenvolupament, la gent percep amb bons 
ulls a qui viatja de la mateixa manera que ella, doncs es crea 
una relació d’igualtat. El més normal és que mirin el visitant 
amb sorpresa, respecte i fi ns i tot amb estimació per haver triat 
aquest mitjà.

  En general, fa que el viatge sigui més variat i dinàmic, evitant la 
monotonia de desplaçar-se sempre de la mateixa manera. Can-
viar tantes vegades de mitjà deixa, a més a més, més lloc a la 
incertesa i a la sorpresa: mai se sap en quin estat es trobarà el 
proper taxi, si els passatgers de l’autobús es van a barallar, si la 
furgoneta tindrà aire condicionat i una música estupenda, si el 
company de seient serà un gran conversador que et convidarà a 
menjar i a conèixer a la seva família...

  Permet arribar a gairebé qualsevol lloc, tret d’excepcions, 
perquè a tot arreu hi ha transport públic (almenys un taxi). En-
cara que és possible que els horaris siguin dolents i les qualitats 
no siguin òptimes...
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  Depenent del tipus de transport i del país, es pot fer la ruta 
de nit i aprofi tar per descansar o dormir, estalviant així una nit 
d’allotjament i, en certes ocasions, salvant desenes o centenes de 
quilòmetres de terreny avorrit.

  És més econòmic que portar un mitjà de transport propi, tret 
que sigui una bicicleta o es vagi caminant.

  No es necessita fer una inversió inicial, ni de compra ni de 
condicionament d’un vehicle, i els preparatius són més senzills.

  No són necessaris coneixements específi cs de mecànica, de 
reparacions, etc. ni una condició física especial. 

  No es requereix cap documentació addicional.

Inconvenients
  Pot ser una manera de viatjar esgotadora, especialment en 

països poc desenvolupats: no solament l’estat dels vehicles pot 
ser lamentable sinó que és freqüent que els sobrecarreguin i que 
les carreteres estiguin fetes un desastre. A més, moltes vegades 
aconseguir la informació d’horaris, parades o preus és laboriós 
i complicat, especialment en els llocs menys organitzats o on no 
es domina l’idioma.

  Cal adaptar-se als horaris fi xats o, en molts països, a llargues 
demores degut a la inexistència d’aquests. Encara que les espe-
res en estacions poden ser molt enriquidores perquè permeten 
passar unes hores barrejant-se i conversant amb la gent local.

  Una freqüència de pas escassa pot frustrar els plans, fent in-
viable arribar a un lloc quan es vol o necessita.

  Existeix un risc de patir accidents, sobre els quals no es té cap 
control com a passatgers.

  Especialment en alguns països, cal estar bastant pendent de 
l’equipatge perquè aquest no desaparegui, tant en el vehicle 
com en l’estació.

Autoestop
Una variant especial d’anar sense transport propi i no usar el públic 
és fer autoestop. Pot ser una de les maneres més econòmiques 
i interessants de recórrer el món. Encara que les guies de viatge 
aconsellen no fer autoestop en molts països, és possible fer-ho en 
tots. De fet, alguns viatgers han fet la volta al món d’aquesta manera. 

Si bé en molts països no es demana res a canvi, en uns altres 
alguns camioners i conductors particulars (en menor grau) exigeixen 
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pagar un import que sol ser aproximadament la meitat del valor del 
passatge en l’autobús que hagués fet aquest recorregut o un de distàn-
cia equivalent. Negociar-ho i deixar-ho clar per endavant és important. 

Abans de sortir a buscar qui et porti, has d’esbrinar la carretera 
que va en la teva adreça, preferiblement amb una mica de trànsit i 
triar una zona on sigui possible aturar-se fàcilment (rotondes, en-
creuaments, desviaments…) o esperar en una estació de servei i pre-
guntar a qui emprengui el trajecte, de manera que així puguis triar a qui 
et sembli més de fi ar.

Assabenta’t bé de com fer aturar un vehicle: el símbol del dit 
polze cap amunt no és universal. A l’Iran, per exemple, és un insult. A 
l’Europa de l’Est, és preferible apuntar amb l’índex l’adreça cap a on 
es viatja i a Rússia s’alça el palmell de la mà. Però el millor és escriure 
l’adreça en un paper en l’idioma local i somriure: els vehicles es detenen 
més amb el contacte visual que amb el polze. Anar en parella també 
incrementa les opcions que s’aturin.

La higiene i la neteja transmeten confi ança als conductors i tin-
dràs més probabilitats que parin. Col•loca la motxilla a la vista i no 
t’asseguis, roman dempeus al costat d’ella: una actitud proactiva re-
dueix el temps d’espera. Caminar mentre es fa autoestop sol ser 
un error: es gasten energies, s’avança poc o gens i s’abandona un bon 
lloc amb espai perquè els vehicles es detinguin.

Avantatges
  La possibilitat de conèixer gent i dialogar amb ella, obrint la 

porta a entaular amistats, rebre invitacions… 
  Arribar a llocs on no hi ha transport públic o és escàs.
  No estar restringit per horaris de sortida.
  Pot ser més còmode que utilitzar el sistema públic, en anar en 

vehicles de particulars, moltes vegades més cuidats i en millor 
estat.

Inconvenients
  La seguretat és una qüestió a tenir en compte. En alguns països 

no s’hauria de fer autoestop en solitari ni de nit. Si ets dona i viat-
ges sola, has d’extremar les precaucions (tria un vehicle en el qual 
viatgi una família o alguna dona, per exemple).

  Hi ha cert marge d’incertesa quant al temps que s’haurà 
d’esperar, per la qual cosa no és convenient viatjar en autoestop 
si es té pressa o amb una data límit per aconseguir la destinació.
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  Trobar un vehicle que vagi exactament al lloc que pretens pot 
no ser fàcil i pot ser que hagis de fer el trajecte en diversos 
trams.

Vaixell
Desplaçar-se amb vaixell és una de les opcions de viatge més romàn-
tiques, emulant als grans descobridors dels segles XV i XVI. Es neces-
sita temps, paciència i un bon estómac, però navegar pel mar 
et permet prendre consciència de la veritable dimensió i composició 
del planeta: anant per terra o aire, és fàcil oblidar-se que el 71% de la 
Terra és aigua.

No obstant això, no cal idealitzar aquesta forma de desplaçar-se: 
travessar els oceans en un vaixell de càrrega o de passatgers pot ser 
una experiència molt tranquil•la i plaent, però en un iot o veler 
pot convertir-se en una experiencia terrorífi ca i perillosa, depe-
nent de les condicions del mar. Per a algunes persones pot resultar 
monòton i claustrofòbic i molt solitari si es va en un vaixell de càrrega. 
També cal tenir en compte que et pots marejar, més quant menor 
sigui el vaixell, fent de l’experiència una tortura. Per si això fos poc, en 
algunes zones com a la banya de l’Àfrica, és perillós pel risc de segrest. 
Amb tot, molta gent opta per utilitzar aquest mitjà, si bé no durant tot 
el recorregut, sí en alguna part d’aquest. Per saber quin seria el més 
indicat, segueix llegint.

Vaixells de passatgers o creuers
Per a algunes persones, viatjar així és com anar en un hotel fl otant, 
ja que compta amb totes les comoditats i distraccions imaginables. A 
excepció d’alguns creuers que fan la volta al món en una mica més de 
100 dies (com el Queen Mary II, Saga Ruby, Balmoral, Aurora, Amster-
dam), aquests vaixells no solen fer grans trajectes. Per això, podrien 
ser una opció per fer segments del viatge (com per exemple, anar 
de Barcelona a Istanbul o recórrer diverses illes del Carib), comprant 
trams individualment. 

Pot resultar molt car si l’única cosa que pretens és traslladar-te, 
però si gaudeixes i aprofi tes tots els serveis que ofereixen, el preu 
fi nal pot no ser tan desorbitat. Tot depèn del teu interès i del tipus de 
creuer que consideris: l’ambient pot ser realment exclusiu en alguns 
o popular en uns altres. El cost que cal calcular està entre 100 i 200 € 
diaris (en habitació doble).
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Vaixells de càrrega
Són una bona opció si es volen fer trajectes llargs, com ara encreua-
ments transoceànics. El millor és que pel fet de ser vaixells comercials 
no estan subjectes a les temporades turístiques, de manera que fun-
cionen tot l’any, alhora que tenen dates i rutes defi nides. Són més 
còmodes del que es podria pensar, perquè es dorm en les cabines 
buides dels ofi cials i es menja amb ells (i amb la resta del passatge, si 
n’hi ha). I encara que no calgui treballar, et permetran integrar-te en el 
dia a dia del vaixell i de la seva marineria, una cosa poc habitual per a 
la majoria de la gent. 

Els vaixells de càrrega no resulten tan econòmics com es pugui 
pensar, sobretot perquè pel fet de ser més lents s’empren més dies a 
fer un recorregut determinat: al fi nal, la despesa total pot ser major 
que la d’un creuer. Has de calcular entre 75 i 125 € al dia (per a un ús 
individual de les cabines s’acostuma a aplicar un suplement de 10-20% 
respecte a la tarifa bàsica). A l’hora de reservar plaça, en les rutes més 
sol•licitades es dóna prioritat a qui compra anada i tornada. Si tens 
més de 65 anys segurament et sol•licitin un certifi cat de bona salut 
expedit per un servei mèdic. No obstant això, no tots els vaixells de 
càrrega accepten o tenen permès portar passatge. En algun cas, a més 
a més, per acceptar-te a bord necessitaràs un “passaport marí”, similar 
al que tenen la tripulació i els mariners. Per contra, alguns vaixells de 
càrrega porten més passatge que tripulació, per l’ingrés extra que 
suposa per a la companyia marítima.

En qualsevol cas, sovint no resulta fàcil trobar el que es vol quan 
es vol, no hi ha tantes companyies disposades a portar passatge ni 
itineraris disponibles en tot moment. Per tant, per viatjar d’aquesta 
manera cal tenir molt de temps i ser molt fl exible.

Per buscar rutes, vaixells i costos, pots començar consultant a les 
ofi cines de les principals companyies de vaixells de càrrega o a inter-
net.

Iot o veler
Per viatjar en iot es requereix molta fl exibilitat i temps, ja que 
el recorregut i la seva durada estan molt condicionats pel clima (un 
temporal pot fer que es retardi la sortida prevista o que per falta de 
vent arribis més tard de l’esperat). Tampoc no sol haver-hi ni calenda-
ris ni rutes fi xades per endavant, amb la incertesa que això crea i la 
possibilitat de sofrir llargues esperes fi ns a trobar un que encaixi en 
els teus plans. Àdhuc amb tot, hi ha tres zones on és més fàcil trobar 
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vaixells en recerca de tripulants: Mediterrani, Carib i Pacífi c Sud. La 
temporada del Mediterrani va de juny a octubre i els millors llocs per 
buscar treball en un vaixell són Las Palmas, Alacant, Mallorca, Malta, 
Gibraltar i Rodas. La temporada del Carib és d’octubre a maig, sent 
els millors molls els de Miami, Fort Lauderdale i Antiga. I a les illes del 
Pacífi c Sud el millor és acudir entre febrer i abril als ports del nord 
de Nova Zelanda.

Es pot anar com a passatge (pagant) o com a tripulació (treballant). 
Alguns iots són conduïts per professionals que van a lliurar el vaixell 
al seu nou propietari o per gent que viu en el vaixell (habitualment ju-
bilada) i solament vol ajuda o una mica de companyia en alguns trams. 
Si aconsegueixes embarcar com a passatge, el cost dependrà molt 
de l’acord al que arribis amb el patró. Però si treballes com a tripu-
lació, el viatge et resultarà gratuït (encara que en general s’espera 
que paguis entre 5 i 25  diaris per la manutenció). Per aconseguir el 
lloc s’apreciarà que tinguis coneixements nàutics (especialment si el 
vaixell és petit), mecànics o algun més general (com cuinar) i que el 
teu equipatge ocupi poc espai. La manera de trobar una plaça, si no 
coneixes a ningú, és directament en els embarcadors dels ports o a 
través d’agències de reclutament o webs de recerca de tripulació.

Avió
Per a moltes persones, utilitzar l’avió representa perdre gran part de 
l’interès i l’emoció que suposa viatjar: la sensació de distància i de 
quilòmetres recorreguts s’esvaeix. Aïllats i presuritzats a milers de 
metres d’altitud, no s’aprecien ni els colors ni les olors dels llocs, ni 
tan sols l’aspecte que tenen els països sobrevolats. A més, és un dels 
mitjans més contaminants. 

No obstant això, l’avió és la millor elecció per recórrer llargues 
distàncies en el menor temps possible, la qual cosa permet gaudir 
d’una gran varietat de llocs en poc temps. A més a més, en el cas de 
companyies low cost, pot arribar a ser més barat que altres opcions 
menys ràpides i, en ocasions, serà l’única forma raonable o disponible 
per accedir a llocs remots. Per si això no fos poc, és el mitjà de trans-
port més segur de tots.

Si estàs pensant a moure’t amb avió de país en país, pots optar per 
comprar un bitllet de volta al món o trams individuals a mesura que 
et desplaces. Determinar si és millor una o una altra alternativa depèn 
del teu recorregut, durada del viatge i del cost que ambdues opcions 
tinguin.
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Bitllets “Volta al món”
Per els qui vulguin viatjar un màxim d’un any, moure’s amb facilitat per 
regions i països molt diversos en un temps limitat i tenir la satisfacció 
de circumval•lar el planeta terra, és possible que l’avió sigui un bon 
mitjà de transport i els bitllets “volta al món” (RTW: Round The 
World, en anglès) una de les opcions més econòmiques per a fer-ho. 
Aquests bitllets no els ofereixen les companyies directament sinó les 
aliances aèries (Skyteam, One World, Star Alliance i altres menors 
com The Great Escapade) que utilitzen les rutes dels seus membres 
per oferir un servei conjunt. Solen tenir unes condicions generals si-
milars:

  Són vàlids per un màxim d’un any.
  S’ha de viatjar de continent a continent en el mateix sentit 

(sempre cap a l’oest o cap a l’est). Els vols realitzats dins de cada 
continent poden ser en qualsevol direcció.

  Sol haver-hi un nombre mínim de continents a visitar (nor-
malment 3). També s’estableixen els trajectes màxims a realit-
zar al llarg de tot el recorregut (entre 4 i 16, segons l’aliança) i les 
escales o destinacions per continent (solen ser 4).

  Es paga en funció de les milles recorregudes, en funció de 
les parades que es facin o zones (continents) que s’abasten. Els 
preus, a més, varien en funció de la temporada i l’adreça en 
què s’emprengui el viatge. Lògicament, es paga més partint en 
temporada alta.

  Si bé es pot partir amb bitllets amb dates obertes, per assegurar-
se la plaça és preferible tancar les dates de tots els trajec-
tes en comprar el bitllet; després es poden canviar si es necessita 
(normalment amb una penalització econòmica).

  Solen sumar milles en la targeta de viatger freqüent. Si no en 
tens una, és bo sol•licitar-la abans de partir.

El primer pas per valorar les diferents alternatives és pensar on 
vols anar (llegeix el capítol 1 si encara no ho tens clar). Cal tenir 
en compte que no totes les aliances cobreixen totes les des-
tinacions (això és molt important a l’hora d’estudiar les diferents 
opcions). No podem dir-te quin és millor o pitjor, doncs això és alguna 
cosa que has de valorar tu en funció de l’oferta de destinacions, com 
s’adapten a la teva ruta ideal, el preu i la fi abilitat de les companyies, 
entre molts altres aspectes. No obstant això, si t’interessa més Amè-
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rica és possible que OneWorld s’adapti millor al que vols; si és l’Àsia, 
potser Star Aliance sigui la que tingui més entitats recorrent el conti-
nent; si és l’Àfrica, SkyTeam cobrirà la major part de països; o si és el 
Pacífi c, potser t’interessi The Great Escapade. Per compensar la falta 
de rutes, algunes aliances, com OneWorld, permeten contractar vols 
amb companyies externes a preus especials o trams extra, fora del 
bitllet RTW, en cas d’arribar a un límit de quilòmetres o parades. 

A l’hora de planejar la ruta, pot ser una bona idea intercalar 
trajectes aeris amb uns altres que facis amb mitjans de transport te-
rrestres. És a dir, que el punt d’aterratge sigui diferent al d’enlairament. 
Això et permetrà fer una mica de ruta i camí per terra travessant llocs 
que poden ser molt bells o interessants, alhora que no t’obligarà a 
tornar al mateix lloc per prendre l’avió. Si fas parades, vés amb comp-
te i deixa marge per als imprevists: hi ha risc de perdre els vols 
per culpa d’incidències en els desplaçaments (les pluges bloquegen 
carreteres, hi ha lliscaments, accidents, vagues…) o perquè estàs gau-
dint tant d’un lloc que tot temps allí et sembli poc. No obstant això, a 
l’efecte de les milles aèries, i per tant del cost del bitllet, aquest reco-
rregut entre aeroports normalment serà inclòs en la tarifa del bitllet 
com si ho haguéssim fet volant. 

Tingues en compte també que hi ha trajectes que per la poca fre-
qüència de vols o per utilitzar-se petits avions, estan molt saturats 
i demandats. Un exemple clàssic és l’itinerari Santiago de Xile – Illa 
de Pasqua – Papeete - Auckland. Intenta preveure-ho i fer la reserva 
de vols amb la màxima antelació possible. 

Una vegada tinguis decidida la ruta que t’agradaria seguir, és hora 
de comparar preus. La majoria de les companyies cobren per con-
tinents visitats o milles recorregudes, normalment amb tarifes repar-
tides en quatre o cinc trams depenent de la distància. Sorprenen-
tment, dins d’una mateixa aliança el preu pot variar en funció de 
l’aerolínia a la qual l’hi compris, per qüestions com el tipus de canvi 
en què fi xen les tarifes. Així que, una vegada decidida la ruta i quan 
tinguis clar quina aliança s’adapta més als teus desitjos, demana pres-
supost en les ofi cines de les companyies que integren l’aliança. Al 
preu que t’indiquin caldrà sumar les taxes aeroportuàries i els cos-
tos d’emissió dels bitllets. En línies generals, comprant directament 
a una aliança, es poden aconseguir bitllets en classe turista de 2.000 
a 4.500 €, variant en funció de les milles, trajectes i destinacions. Sol 
succeir que els bitllets que inclouen Sud-amèrica o l’Àfrica, per la seva 
menor freqüència, són més cars.
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La majoria de les webs corporatives tenen planifi cadors de 
viatges per estudiar les rutes factibles i fer una estimació de les mi-
lles i trajectes que suposarien els vols que t’agradaria prendre. En-
cara que és possible comprar els bitllets on-line, no és gens fàcil 
per la quantitat de condicions, clàusules i limitacions que tenen. Per 
fer-ho és recomanable anar a les ofi cines de la companyia aè-
ria, on t’explicaran convenientment tot això. I si del que es tracta és 
d’estalviar i de tenir un millor assessorament, pot ser una bona idea 
acudir a alguna de les agències de viatge britàniques especialit-
zades, que per la seva perícia i coneixement del mercat arriben a su-
posar estalvis d’entre 500 i 1.500 € en bitllets oferts per les aerolínies. 

STA, Trailfi nders i Travel Nation són tres empreses molt fi ables, 
igual que Round the World Flights, Round the World Tiquets o Wes-
ternair, on podràs trobar preus més barats (en lliures esterlines) 
encara que el recorregut tal vegada no sigui tan personalizable com 
desitjaries.

Quan estiguis comparant les opcions disponibles, no et centris 
exclusivament en el preu. Encara que sigui més car, pot ser molt bé 
que siguin bitllets amb possibilitat de canviar la data o trajecte 
dels vols amb la major facilitat i menor cost possible. Com podies 
imaginar a l’hora de comprar els bitllets que dues setmanes a Vietnam 
o Argentina anaven a ser sufi cients? I si de sobte et ve de gust anar a 
una ciutat que no havies contemplat a l’inici? 

Hi ha molta lletra petita i condicions en cadascuna de les pro-
postes de les aliances, que varien amb freqüència i que és impossible 
detallar aquí. És important que les llegeixis amb atenció i que l’agent 
que reservi la teva ruta les conegui bé. Hi haurà restriccions en algu-
nes destinacions o recorregut, sobrecostes per usar algunes compan-
yies, condicions i costos en els canvis… Tot això has de considerar-ho 
abans de tancar el bitllet, doncs pot ser que el que sembla econò-
mic al fi nal surti car, en temps o en diners. Però també pot haver-hi 

Si et decantes per fer la volta al món, intenta planejar-la de manera 
que els països que visitis tinguin climes semblants o estiguin en 
estacions equivalents. D’aquesta manera podràs portar el mínim 
equipatge, evitant haver de comprar o desprendre’t de roba. I si 
canvies d’hemisferi, intenta fer-ho a la tardor o primavera, per evi-
tar grans diferències de temperatura. 
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aspectes interessants i benefi ciosos: una determinada aliança et pot 
donar dret a descomptes en els vols interns dels seus membres, quan 
els compres a la destinació. I, per descomptat, també has de valorar 
la seguretat de les companyies amb les quals volis: informa’t, per si 
alguna no és de la teva confi ança i vols evitar-la. 

Finalment, tingues en compte que al llarg del viatge hauràs de con-
fi rmar en cada destinació l’estat del següent vol que hauràs d’agafar i 
com més aviat ho facis, millor. Respecte a la data en la qual el vas com-
prar poden haver-hi hagut cancel•lacions, canvis d’horaris, dates... No 
només això, en alguns llocs, si no confi rmes el vol, podrien cancel•lar 
el teu nom de la llista. Si no parles l’idioma local, demana a l’hotel que 
ho facin per tu. 

Bitllets per trajecte
Una altra manera de donar la volta al món completa o de recórrer 
trams específi cs de la ruta és comprant els bitllets d’avió a mesura que 
s’avança. Tal vegada sigui la millor opció per els qui disposen de més 
temps o desitgen anar improvisant el recorregut, ja que dóna més 
llibertat pel que fa a dates i rutes. A més a més, permet combinar 
els desplaçaments per mar i terra amb l’avió sense que es cobrin 
a preu de vol, com succeeix amb els bitllets de volta al món. També 
pot ser una opció interessant als països o regions amb una bona 
xarxa d’aerolínies de baix cost (com el Sud-est Asiàtic o Brasil, 
per exemple), doncs permet desplaçar-se a bons preus, molt millors 
que els de les grans companyies. Potser et puguis benefi ciar d’ofertes 
d’última hora o volar per pocs diners a destinacions que potser no 
haguessis previst. 

Per trobar bons preus d’aerolínies regulars, cal anar a ciutats que 
són grans eixos logístics (Nova York, Sant Francisco, Singapur, Bangkok 
i Londres), en les quals és possible trobar bones ofertes a gairebé 
qualsevol destinació de la regió... o més enllà. 

No obstant això, si vols fer servir constantment l’avió per als des-
plaçaments, especialment per als transoceànics, segurament comprar 
trajectes individuals d’aquests vols surti més car que comprar el bit-
llet de volta al món. 

Obtenir visats també pot ser una mica més complicat, doncs al-
guns països t’obliguen a tenir el bitllet de sortida del país. I si no com-
pres els bitllets amb sufi cient antelació, pot ser que no els trobis o 
no siguin tan barats com t’agradaria. 
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Programes de vol regionals
Són una opció intermitja que ofereix la majoria de les aliances aè-
ries i que està a mig camí entre els bitllets de volta al món i els que 
es compren per trajecte. Són abonaments regionals que permeten 
explorar amb tarifes i condicions especials alguna zona del món (per 
exemple, les illes del Pacífi c o el continent americà), comprant tots els 
bitllets a companyies d’una mateixa aliança. Així, podries anar viatjant 
per terra fi ns que en arribar a una regió decideixis que per comoditat, 
preu o temps t’interessa més usar l’avió per explorar-la, per seguir 
després el teu viatge per terra o vaixell, segons et convingui.

Per increïble que sembli, hi ha moltes companyies que ofereixen 
millors tarifes en els bitllets d’anada i tornada que en els de un 
sol trajecte. Si només vols fer servir un bitllet d’anada, no t’oblidis 
de preguntar sempre pels preus del d’anada i tornada. Si és més 
econòmic, compra’l i no facis servir el bitllet de tornada.

Algunes companyies aèries permeten fer escales de llarga dura-
da (stopovers), en alguna de les parades que realitzi el vol. Per 
exemple, en comprar un bitllet de Turkish Airlines que viatja de 
Barcelona a Kuala Lumpur (Malàisia), es pot aprofi tar l’escala que 
fa a Istanbul per quedar-se un temps en aquesta ciutat i visitar-la 
(o fi ns i tot recórrer el país) i després continuar fi ns a la destinació 
fi nal. Segons la companyia aquestes escales poden ser des de dies 
fi ns a mesos.



7272



73

5.
 L

’E
T

Q
U

IP
A

T
G

E5. L’EQUIPATGE

Què m’emporto? Quantes mudes? Necessito sac de dormir? I adap-
tadors? Quants parells de sabates són raonables? I on ho porto tot, 
en una maleta o en una motxilla? Quan comencis a investigar per 
saber què portar a l’equipatge perfecte, t’adonaràs que cada perso-
na té la seva pròpia llista de coses, les seves preferències i les seves 
manies. Fins i tot cada guia té unes recomanacions diferents. És lògic: 
l’equipatge és molt personal i només tu sabràs el que creus que 
faràs servir i el que no. Però si és el teu primer gran viatge, potser 
t’adonis després de diverses setmanes que has carregat amb multitud 
de coses innecessàries que es tradueixen, és clar, en quilos de més. 

El contingut canviarà si vas amb el teu propi vehicle o en trans-
port públic, segons el clima o les teves afi cions… però en qualsevol 
cas hi ha coses fonamentals i altres d’accessòries. En aquest 
capítol t’ensenyem quins són. No obstant això, la idea principal que 
sempre has de tenir present, és que necessitaràs molt menys del que 
t’imagines. Així que no sobrecarreguis la teva motxilla o maleta: com 
més lleuger i petit sigui el teu equipatge, millor. Cada dia ho 
agrairàs i, conforme avanci el viatge, encara més. És millor comprar 
alguna cosa que falta que carregar amb coses que no faràs servir.

Però abans de pensar en el contingut, cal pensar en el continent: la 
maleta o motxilla que t’acompanyarà durant mesos. Hauràs de triar 
entre una o una altra segons quina sigui la teva destinació i les teves 
preferències personals. Aquí t’ajudem a decidir quina és millor per a tu.
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Les dues regles d’or de l’equipatge
Perquè el teu equipatge no es converteixi en una càrrega, has d’intentar:  

  Que sigui el més lleuger possible: l’has de portar tu i com 
menor sigui el seu pes, menys et cansaràs i disminuirà el risc de 
patir lesions. A més a més, et permetrà tenir major mobilitat si, 
per exemple, has de córrer pels passadissos de l’aeroport o per 
aconseguir un autobús que se’n va sense tu. Si l’has de carregar 
sobre les espatlles, la motxilla plena no hauria de superar el 15% 
del teu pes corporal. Pot semblar difícil, però és una cosa que el 
teu cos agrairà. En qualsevol cas, si planeges prendre algun avió, 
recorda que el pes màxim sense cost extra és aproximadament 
de 20 quilos (en funció de la companyia) pel que mai hauries de 
superar-lo.

  Que tingui el menor volum possible: com més petit sigui, ma-
jor mobilitat i comoditat i més fàcil serà acoblar-lo en maleters o 
consignes. Si ocupa poc espai també podràs portar-lo amb tu dins 
d’autobusos, per exemple, la qual cosa incrementa la seguretat 
davant possibles robatoris. Quan posis l’equipatge dins la maleta 
o motxilla, recorda que tenir espai disponible no signifi ca que 
l’hagis d’omplir, entre altres coses, perquè potser vols comprar 
alguna cosa en el camí i agrairàs tenir espai lliure.

Com portar l’equipatge
Hi ha diferents maneres de portar les teves pertinences. A continuació 
es descriuen els avantatges i inconvenients de les tres més habituals i 
et donem pistes per triar-les.

Maleta amb rodes (trolley)
Les maletes tenen un gran avantatge: s’obren per complet, de manera 
que donen fàcil accés a l’interior i permet mantenir-les ordenades. 
A més, com que tenen rodes, es poden arrossegar i no carregues el 
pes directament sobre tu, fet que és més còmode i descansat (des-
cartem les que no tenen rodes per la incomoditat i el poc pràctic 
que resulta carregar-les amb una sola mà). Són compactes, sense bu-
txaques ni cintes que sobresurtin, per la qual cosa tenen poc risc 
d’enganxar-se. També es poden tancar fàcilment amb un cadenat, fet 
que en general les fa segures. Com tenen almenys una part dura, el 
contingut queda protegit. N’hi ha de rígides o semirrígides, però és 
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igual: la realitat és que a mateixa qualitat, són igual de resistents unes 
que altres. I, per si tot això fos poc, la roba s’arruga menys. 

Però també tenen les seves coses negatives: en terrenys sorrencs, 
pedregosos o rugosos són molt incòmodes d’arrossegar. També són 
més incòmodes per pujar escales, a trens... Per això, no són aptes 
per a excursions o senderisme. Les rodes són el seu punt feble 
i si es trenquen és difícil, per no dir impossible, arreglar-les. I, a més a 
més, fan força soroll quan les arrossegues pel carrer, a les quatre del 
matí, camí de l’estació.

Quan és una bona opció portar una maleta? Ho serà si el teu 
viatge tindrà lloc principalment per països desenvolupats, zones 
urbanes i amb poques activitats a l’aire lliure.

Motxilla
És una bossa pensada i dissenyada per portar exclusivament a 
l’esquena. El seu gran avantatge és la versatilitat: on puguis anar tu, 
ella també hi anirà, la qual cosa et permet arribar a qualsevol lloc. El 
pes va repartit entre esquena, malucs i cames (i no concentrat en un 
braç, com la maleta). Afavoreix la mobilitat, deixa sempre les mans 
lliures i, si es trenca, les reparacions solen ser fàcils.

És clar que també té els seus desavantatges: al carregar tu direc-
tament amb tot el pes, pot ser molt cansat portar-la, especialment si 
pesa molt. Les butxaques, les nanses i les cintes es poden enganxar 
en qualsevol lloc i el contingut queda menys protegit que en una 
maleta.

Convé diferenciar entre dos tipus de motxilles:

  Les de muntanya són les més clàssiques. Tenen l’accés des de 
la part superior i, de vegades, també des de la inferior a través 
d’una cremallera. Solen ser compactes i còmodes, però tenen 
un gran inconvenient: per treure alguna cosa que està en el cen-
tre de la motxilla, cal treure tot el que hi ha sobre. Per això, és 
complicat mantenir el contingut ordenat i trobar les coses. 
A més a més, normalment no es poden tancar amb cadenat, 
per la qual cosa queden més exposades a robatoris. 

  Les de viatge tenen una cremallera frontal. A l’obrir-se com 
una maleta, per complet, permeten un accés més còmode a 
l’interior i, així, és més fàcil trobar les coses i mantenir el con-
tingut ordenat. Respecte a les de muntanya, solen ser més ver-
sàtils ja que comptem a més a més amb una nansa per a carre-
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gar-les a l’esquena i una altra per agafar-les amb la mà. Aquestes 
motxilles prioritzen la funcionalitat respecte a la comoditat de 
transport, ja que en general s’adapten pitjor al cos i tal vegada no 
resulten tan còmodes de portar.

Quan són les motxilles la millor opció? Una motxilla és l’equipatge 
ideal si t’has de moure molt, si has de combinar el viatge urbà 
i el rural i si la teva destinació són principalment països en vies de 
desenvolupament. Si valores l’ordre i poder obrir, treure i guardar 
les coses amb la facilitat d’una maleta, una motxilla de viatge és el 
millor. Si carregaràs moltes hores amb la motxilla en activitats a l’aire 
lliure, pot ser que sigui més adequada la motxilla de muntanya.

Maleta amb rodes i tirants (convertible) 
Té l’estructura, el tirador i les rodes dels trolleys però també té uns 
tirants desmuntables per carregar-la a l’esquena com una motxilla. 
Aquest model és, per tant, un intent de conjuminar els avantatges 
dels trolleys i les motxilles. No obstant això són molt pesades en 
buit, molt cares i una vegada carregades a l’esquena no són tan 
còmodes de portar com les motxilles perquè, per la seva forma, no 
distribueixen tan bé el pes i es solen clavar a la zona lumbar.

Quan hauria de viatjar amb una convertible? Són una bona opció 
si vas principalment a zones urbanes, tant de països desenvolupats 
com menys desenvolupats, però si faràs activitats a l’aire lliure 
ocasionalment.

Qüestions generals a l’hora de la compra
Tingues en compte que, sigui quina sigui l’opció triada, es convertirà 
en la teva casa durant molts mesos. Fins i tot, si és de molt bona 
qualitat, podrà servir-te per a diversos grans viatges. Per això, no es-
catimis: seran diners ben invertits. Hi ha moltes marques i qualitats, 
així que pregunta, compara, deixa’t assessorar per experts… i segueix 
llegint.

Un mateix model de maleta o motxilla pot tenir diferents gran-
dàries. Aquest es mesura en volum, és a dir el nombre de litres que pot 
contenir en el seu interior. A l’hora de comprar, limita’t: una major 
capacitat no signifi ca que sigui millor però sí que tendiràs a omplir-la 
amb més coses i, per tant, acabarà pesant més. La grandària perfec-
ta no existeix, ja que depèn del tipus de viatge que hagis de fer i del 
contingut que necessitis portar: una maleta de 40 litres pot ser sufi -
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cient per a climes càlids i una de 55 litres es pot quedar curta en llocs 
on necessitis molta roba d’abric. Però amb força probabilitat estarà en 
aquest rang de volums. Pel seu disseny, en funció de la seva forma, de si 
té separadors i del nombre i distribució de les seves butxaques, dues 
maletes o motxilles amb la mateixa capacitat teòrica poden apro-
fi tar-se de manera molt diferent. Compara i troba la que millor 
s’adapta a les teves necessitats i preferències. Com més lleugera sigui 
en buit, menor serà el pes total una vegada l’hagis omplert. Tingues-ho 
en compte quan facis la teva elecció: cada gram compta.

Maletes amb rodes (trolley)
Quan compris una maleta, tingues en compte el següent:

  Ha de tenir unes bones rodes: sòlides i que sobresurtin poc. Mi-
llor si van recobertes de goma perquè faran menys soroll.

  La cremallera ha de ser resistent i estar fermament cosida.
  El tirador ha de ser sòlid i còmode i tenir alguna altra ansa 

en el cos.
  S’ha de poder tancar amb seguretat, mitjançant un cadenat o 

amb una combinació.
  Si és una maleta rígida, ha d’estar feta d’un material que no 

s’esquerdi fàcilment.
  Si és tova, el material ha de ser resistent, anti esquinça-

ment i amb cantons reforçats.
  Millor si és impermeable.
  Serà més còmoda d’organitzar si té butxaques, algun tipus de 

separador o gomes que permetin asegurar-ne el contingut.

Motxilla
És fonamental que sigui còmoda de portar, així que necessites provar-
te-la amb pes per imaginar-te com serà realment una vegada estigui 
plena. Has de comprovar el següent:

  El cinturó ha de ser regulable i resultar còmode als malucs. 
Aquí és on ha de recaure principalment el pes de la motxilla, per 
això és una de les parts més importants.

  Si l’esquena està embuatada, serà més còmoda.
  És millor si té l’opció d’ajustar-la a la longitud del tors.
  Els tirants han d’estar ben embuatats i la longitud ha de ser 

regulable.
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  És recomanable que tingui una corretja ajustable per al pit, 
per repartir millor el pes.

  Tingues en compte que hi ha motxilles especialment dissenyades 
per a dones, de manera que s’adapten millor al cos femení: la 
forma del cinturó és més arrodonida en els malucs i els tirants 
són més estrets i separats.

  El material del que estigui feta ha de ser resistent a l’abrasió i 
contra esquinçaments, i preferiblement  impermeable (amb 
les cremalleres protegides per una solapa). Millor si té incorpora-
da una funda per a la pluja.

  Si és una motxilla de muntanya, és recomanable que disposi d’una 
obertura inferior per facilitar l’accés a l’interior (i no haver de 
treure-ho tot per recuperar alguna cosa que estigui al fons). A 
més a més, és millor si la tapa superior és ajustable: permetrà 
tenir capacitat extra en cas de necessitat.

  Si és una motxilla de viatge, ha de tenir cintes d’ajustament 
(internes i externes) per compactar la motxilla i minimitzar la 
tensió de les cremalleres.

  Com menys butxaques externes tingui la motxilla menys es 
desestabilitzarà i menor será la probabilitat que es perdi o robin 
el seu contingut. Malgrat això, és convenient que tingui una bu-
txaca superior per guardar allò que interessi tenir fàcilment 
accessible (com un barret, un mocador o un joc) però no es 
vulgui portar a l’equipatge de mà. També és convenient que tingui 
alguna butxaca interior per portar coses petites, de manera 
que es facilita l’organització.

  En els colors foscos es nota menys la brutícia.

La seguretat és important: si la teva motxilla és de viatge se-
gurament se li podrà posar un cadenat a la cremallera principal 
per a tancar-la. Comprova-ho. No obstant això, és habitual que 
les motxilles de muntanya no tinguin l’opció de tancar-les amb 
seguretat. En aquest cas, existeixen accessoris que permeten 
bloquejar els tancaments (ziplock) o pots demanar-li a un sa-
bater que li faci uns forats amb rebló, paral•lels a la cinta de 
tancament, de manera que puguis pasar-hi a través un cadenat 
de cable o una cadeneta. 
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Maleta amb rodes i tirants (convertible)
Per triar una maleta convertible cal tenir en compte el mateix que per 
triar un trolley i a més a més:

  La part del darrera, que va en contacte amb la teva esquena, ha 
d’estar molt embuatada, ja que és totalment recta i rígida. Ob-
serva que no se’t clavin les varetes internes de la nansa. 

  Els tirants han de ser resistents i estar fermament cosits, 
alhora que còmodes i amb possibilitats d’ajust. Quan estiguin 
recollits han de quedar ben protegits, sense molestar.

  Intenta que sigui el menys pesada possible.

Què portar en el teu equipatge
Segurament ja tinguis experiència preparant l’equipatge per a un viat-
ge d’unes setmanes. Bé, per increïble que et sembli, per a un gran 
viatge no hauria de ser molt més gran. Com dèiem al principi del 
capítol, fer l’equipatge és una cosa molt personal però, sobretot, has 
d’intentar ser molt raonable: ha de ser el més complet possible, però 
no pots portar amb tu tot l’armari i comoditats que tens a casa 
ni anar preparat per a totes les contingències. Els “per si de cas” són 
perillosos: segurament et sobrin i acabin canviant d’amo en algun llo-
garet de les Filipines, a la motxilla d’un altre viatger que sí els necessiti 
o a un paquet de correus camí de casa teva. 

Segueix llegint aquest capítol amb atenció i pensa en les coses que ne-
cessitaràs portar. L’equipatge l’hem dividit en roba i calçat, neteja i higiene, 
farmaciola, accessoris i equipament de càmping. Et recomanem que facis 
una llista: et serà útil per saber què necessites comprar i per comprovar, 
uns dies abans de marxar, que no se t’oblida res. Quan ho tinguis tot, fes-li 
una foto: així, en cas de pèrdua, sabràs exactament què portaves.

Roba i calçat
Encara que no sembli evident, un viatge llarg requereix la mateixa 
quantitat de peces bàsiques que un d’una setmana. Sí, és millor 
portar poca roba i rentar-la amb freqüència que carregar amb quilos 
de més. I, a més a més, canviar-se de roba diàriament probablement 
deixarà de ser una possibilitat (o una necessitat).

Si has de visitar diversos països amb climes diferents, és millor 
portar peces que es puguin utilitzar en capes, la qual cosa t’ajudarà 
a regular fàcilment la protecció contra la calor o el fred que necessitis 
a cada moment. Quan triïs les peces, són preferibles teixits resis-
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tents i que s’assequin ràpidament (com el cotó) i teixits tècnics 
(com el folre polar) que són càlids i ocupen poc espai.

El contingut que proposem aquí és per a climes no extremada-
ment freds (superiors a 5ºC) i idealment et servirà per a fer sende-
risme per les muntanyes de Chang Rai (Tailàndia) o per prendre cai-
pirinhes a Salvador de Badia (Brasil). Aquesta llista és orientativa 
i hauràs de variar el seu contingut en funció de la teva destinació o 
estació: si només viatjaràs durant l’estiu o aniràs únicament a llocs de 
clima càlid, pot ser que no necessitis roba de molt abric; però si has 
de passar diversos mesos a zones fredes hauràs d’afegir algunes peces 
que siguin adequades per a temperatures baixes. 

La roba i calçat que no han de faltar al teu equipatge són:

  1 o 2 camises o samarretes de màniga llarga: útils per a pro-
tegir-se del fred, del sol i dels mosquits. Si tenen alguna butxaca, 
millor (per al bolígraf o el quadern).

  2 camises o samarretes de màniga curta: si has de fer senderis-
me, una d’elles pot ser transpirable.

  1 pantalons llargs: millor de cotó o d’algun teixit tècnic. 
  1 pantalons convertibles: es poden separar els camals i fer-se 

curts.
  1 faldilla llarga (per sota del genoll), especialment si vas a paï-

sos conservadors. També et serà útil si necessites orinar discre-
tament a la cuneta durant un viatge amb autobús, per exemple. 
Aquesta faldilla pot reemplaçar un dels pantalons.

  2 sostenidors.
  4 peces de roba interior.
  2 parells de mitjons curts.
  2 parells de mitjons llargs, si has de fer senderisme o algun esport.
  Malles: per posar-te-les sota els pantalons si fa molt fred o per 

dormir a dormitoris compartits.
  1 dessuadora de folre polar lleugera.
  1 jaqueta polar paravent (soft shell), si vas a llocs frescos: ocupa 

poc espai, abriga i ofereix protecció contra el vent i en certa 
mesura contra la pluja.

  1 impermeable o ponxo si vas a zones humides o a països en 
època de pluja. També protegeix contra el fred en combinar-ho 
amb altres capes. Millor amb costures termosegellades, encara 
que sigui més car.
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Al preparar el teu equipatge abans de la partida, no és necessari 
que compris tota la roba que has de portar. Fes servir la que ja 
tens però no triïs la més vella: al fer servir cada peça i rentar-la 
amb més freqüència s’espatllarà abans.
No és necessari que et disfressis: si compres roba no fa falta que 
sigui “d’aventura”, “de viatge” o de “safari”.
Si comptes en anar a restaurants elegants o discoteques de moda, 
potser hagis d’afegir una altre parell de sabates i una camisa o 
top més elegant. Però si creus que ho faràs una o dues vegades, 
pensa si vols haver de carregar amb ells tot el temps o si et com-
pensa comprar-los en ruta quan els hagis de necessitar.
En general, desaconsellem els pantalons vaquers: són difícils de 
rentar a mà, triguen a eixugar-se, no abriguen prou quan fa fred i 
en climes càlids donen més calor.
Si has de portar un calçat nou, fes-lo servir abans de partir per 
tal de “domesticar-lo” i evitar que les rascades i butllofes t’espatllin 
el viatge.
Si has de passar poc temps en un clima molt fred pot ser que 
t’interessi comprar una mica de roba d’abric només quan arribis 
a aquesta zona i, després, regalar-la o vendre-la, per tal de no 
carregar amb pes extra la resta del viatge.
La roba estampada dissimula millor la brutícia (però no l’olor!). 
Els colors foscos i terrosos (marrons, ocres, beix) també 
l’amaguen i a més a més són fàcils de combinar i permeten passar 
més desapercebut.
Encara que en la nostra cultura sigui normal veure homes amb 
pantalons curts, en molts llocs del món això solament és accepta-
ble si s’està practicant esport. De la mateixa manera, a moltes es-
glésies, mesquites i monuments religiosos no es permet l’entrada 
a homes amb pantalons curts ni a dones amb minifaldilla, escot o 
tirants. Si ets dona i vas a països o llocs conservadors convé que 
la roba sigui folgada, et cobreixi les espatlles i no tingui escot o 
tirants. Les minifaldilles també estan desaconsellades i en llocs en 
els quals no és habitual que les dones vesteixin amb pantalons, és 
convenient portar una faldilla llarga. Recorda que ets tu qui està 
de visita al seu país i has de respectar i adaptar-te als seus costums 
en la mesura del que sigui possible. 
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  1 únic parell de sabatilles còmodes: poden ser d’outdoor (sen-
derisme, trekking…) si vas a països poc desenvolupats o planeges 
fer excursions de muntanya. Si vols fer molt trekking, potser et 
convingui substituir-les per unes botes.

  1 únic parell de sandàlies resistents: si són de material plàstic 
(tipus Teva), millor, perquè així les podràs fer servir per caminar 
pel carrer, a la platja i a les dutxes compartides.

  1 cinturó: si portes motxilla, procura que sigui fi , perquè no et 
resulti incòmode quan portis cordat el de la motxilla. N’hi ha que 
porten una cremallera a l’interior on es pot guardar una mica de 
diners, cosa molt interessant per a un viatge així.

  1 vestit de bany petit i que s’eixugui ràpidament.
  1 mocador o tubular que et protegeixi del sol i de la pols i, si 

ets dona, que et permeti cobrir-te el cap a països o temples que 
ho requereixin.

  1 gorra o barret de tela (que es pugui aixafar): imprescindible 
per a viatges a l’estiu i per a països càlids. Millor si el barret té una 
cinta per col•locar-la sota la mandíbula perquè no es voli.

  Bossa per a la roba bruta.
  Bossa de roba per al calçat: així la brutícia o fang que puguin 

tenir les teves sabates no tacarà la resta de l’equipatge.

Neteja i higiene  
Per portar els productes de neteja i higiene convé que tinguis un 
necesser, el més petit possible. És millor si té butxaques o algun se-
parador per intentar que tot estigui sempre al mateix lloc i va bé que 
es pugui penjar. Si té un petit mirall, millor que millor. 

Pretendre portar, per exemple, tot el xampú o crema solar que 
necessitaràs per a tot el viatge és una bogeria. Et recomanem que 

El borrissol corporal no ha de preocupar-te: a molts països po-
dràs depilar-te a les perruqueries (molt assequibles a països en 
vies de desenvolupament encara que no tant als desenvolupats). 
Si prefereixes fer-ho tu, és millor portar fulla d’afaitar o pinces que 
ceres o cremes que ocupen més espai i que amb la calor poden 
patir i no funcionar bé.
Si ets home i vols estalviar espai a la teva bossa de condícia, afaita’t 
al barber local o deixa’t barba!
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no portis els grans i voluminosos envasos originals: compra’n altres 
de més petits, de 100ml, amb tap de rosca (per evitar que vessin), 
omple’ls amb gel, xampú o el que necessitis i, a mesura que es gastin, 
recarrega’ls. En general, podràs reposar en ruta el que vagis neces-
sitant: almenys a les capitals i grans ciutats de tots els països trobaràs 
productes de neteja sense problemes, tant locals com de les marques 
internacionals més conegudes. Fins i tot a l’Àfrica.

Algunes excepcions a això poden ser els productes d’higiene 
femenina: en general no és un problema trobar compreses però a 
molts llocs de Sud-amèrica, de l’Àfrica i de l’Àsia pot ser molt difícil 
trobar tampons. Si vols usar aquests últims, és recomanable que et 
proveeixis sufi cientment quan els trobis. Un producte alternatiu són 
les copes menstruals: són reutilitzables (només en necessitaràs 
una al llarg de tot el viatge), saludables i respectuoses amb el medi 
ambient i, a més a més, ocupen poc espai. L’única precaució a tenir 
en compte és que has de mantenir un alt nivell d’higiene quan te la 
canviïs.

Si en un avió no vols facturar el teu equipatge, tingues en compte 
que la normativa europea,  adoptada també per molts altres països, 
restringeix la quantitat de líquid (inclou cremes, gels, pastes i 
aerosols) que es permet a bord: un màxim d’1 litre de líquids dis-
tribuït en envasos individuals amb una capacitat màxima de 100 ml. 
Aquests envasos han d’anar dins d’una bossa de plàstic transparent 
d’aproximadament 20 x 20 cm que es pugui tancar completament. 
Aquesta restricció estarà vigent almenys fi ns a 2013.

Al teu neceser voldràs posar-hi:

  Raspall de dents: si és plegable, extensible o de grandària in-
fantil, ocuparà menys espai; si prefereixes usar-ne un de normal, 
millor si té caputxa perquè estigui protegit i duri més. 

  Pasta de dents.
  Fil dental.
  Sabó o gel: una pastilla és més barata, dura més i és més fàcil 

de reposar que el gel. Però les pastilles mai estan prou seques 
quan vols retornar-les a la bossa de neteja (encara que existeixen 
fundes de plàstic hermètiques). Una manera d’estalviar espai és 
utilitzar un gel que també serveixi com a xampú. També hi ha 
sabó en làmines, que encara que pesa i ocupa menys no és tan 
efectiu (i és més car).
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  Xampú: millor si és concentrat, ja que en necessitaràs menys 
quantitat.

  Suavitzant: si tens el cabell llarg segurament necessitis suavit-
zant. Si portes un xampú amb suavitzant incorporat estalviaràs 
espai i temps per rentar-te.

  Desodorant: en roll-on o barra ocupa menys i no dóna proble-
mes per facturar.

  Compreses, tampons o copa menstrual.
  Maquineta i crema d’afaitar.
  Tovalloletes humides: molt útils per refrescar-te, treure’t la 

pols de la cara, rentar-te en un trajecte de vuit hores amb auto-
bús o quan vas a fer un pícnic.

  Crema hidratant, especialment si vas a climes càlids i secs.
  Crema de protecció solar amb un factor de protecció alt.
  Repel•lent de mosquits: veure pàgina 132 per saber quin 

t’interessa més. 
  Vaselina o cacau: no solament protegeix els llavis, sinó que 

serveix per les rascades als peus, per protegir la pell cremada i, 
posat en l’entrada del nas, evita que entri la pols i que es ressequi. 

  Raspall d’ungles: tan per a les ungles com per treure bé la 
brutícia de la teva roba.

  Tallaungles: si té tisora, no podràs portar-lo a la cabina de l’avió.
  Algun bastonet per netejar les orelles.
  Gomes pel cabell i clips.
  Lents de contacte i el seu líquid: si les utilitzes a la teva vida 

quotidiana (diàriament, per practicar algun esport…) porta-les 
de viatge. Si fas servir les permanents (toves, semirrígides o rí-
gides), només en necessitaràs un parell, però si es trenquen o 
perden serà difícil substituir-les. Les d’un sol ús tenen l’avantatge 
que les vas reposant i no passa gens si s’espatllen, amb el des-

Als països orientals pot no ser fàcil trobar lentilles del teu dià-
metre o curvatura. Tingues-ho en compte a l’hora de calcular els 
recanvis que hagis de necessitar i on aconseguir-los. 
Encara que acostumis a fer servir lents de contacte, portar unes 
ulleres serà molt útil: la pols, la humitat, etc. poden provocar in-
feccions o irritacions. I també al contrari: si per exemple pretens 
bussejar, portar unes lentilles d’un sol ús et vindrà bé per veure-hi 
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avantatge que ocupen més espai. Un bon compromís entre espai i 
funcionalitat són les lents d’un sol ús mensuals o, si les has de fer 
servir només ocasionalment, les d’un sol ús diàries.

Farmaciola
Sempre és recomanable portar una farmaciola, però ho és especial-
ment si vas a destinacions on pot haver-hi riscos de salut signifi ca-
tius i on l’assistència mèdica o determinats medicaments no estiguin 
sempre disponibles. Servirà sobretot per fer front a petits pro-
blemes com rascades, mal de caps, etc. En casos més greus hauries 
d’acudir a un hospital. Però si et trobes a un lloc remot on no dispo-
sen de certs medicaments o bé on no hi ha hospital (encara que no 
és recomanable automedicar-se) portar una bona farmaciola i 
fer-la correctament et pot salvar la vida. Com més temps passis a 
països amb sistemes sanitaris defi cients, més completa haurà de ser 
la farmaciola.

Encara que es venen farmacioles ja preparades, és millor fer 
la teva pròpia, amb l’assessorament de personal mèdic, que sabrà indi-
car-te els medicaments bàsics que puguis necessitar, així com explicar-
te bé en quins casos i com usar-los. Fes un resum amb aquesta 
informació i porta’l a la farmaciola: et serà molt útil en cas d’urgència 
o si delires de febre enmig d’un poblat malià. 

El nostre suggeriment per preparar una bona farmaciola és la se-
güent, encara que la seva composició podrà variar segons el teu estat 
de salut, les activitats que planegis fer i les destinacions que vulguis 
visitar. A part dels medicaments que indiquem, tingues en compte que 
hi ha altres remeis naturals que poden ser vàlids:

  Analgèsic: contra el dolor (paracetamol 500mg o ibuprofèn).
  Antitèrmic: contra la febre (paracetamol 1g).
  Antiinfl amatori: contra infl amacions per torçades, etc. i mal de 

caps (ibuprofèn).
  Antibiòtic: convé portar-ne dos tipus diferents (amoxicilina i ci-

profl oxicina, per exemple) per tractar diferents tipus d’infeccions. 
Es recomana usar-lo amb molta precaució (veure capítol 8). 

  Antihistamínic: contra reaccions al•lèrgiques.
  Pomada amb corticoides o antihistamínics: per a reaccions 

al•lèrgiques.
  Profi laxi contra la malària, si vas a destinacions on és un 

problema (veure pàgina 133).
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  Antidiarreic: utilitzar només en casos en els quals no es tindrà 
accés a un bany, en cas contrari és millor deixar actuar a la natu-
ralesa (loperamida).

  Laxant: per al restrenyiment.
  Sals de rehidratación oral en pols: contra la deshidratació 

(per calor, per diarrea…). Es pot fabricar amb 1 cullerada petita 
de sal i 8 cullerades de sucre per cada litre d’aigua.

  Col•liri: per a la irritació dels ulls per pols, aire condicionat, clor, 
tabac, etc.

  Pomada per a irritacions o cremades.
  Pomada per la molèstia de les picades d’insectes (lidocaína). 
  Pastilles contra el mareig (si viatjar amb vaixell o cotxe no et 

senta bé).
  Iode o antisèptic: per a desinfecció de ferides i, en cas de ne-

cessitat, per purifi car aigua (veure pàgina 130).
  Pastilles purifi cadores d’aigua: fonamental si s’ha d’anar a llocs 

remots o si no es vol realitzar un consum excessiu d’aigua em-
botellada.

  Bàlsam de tigre: per alleujar les contractures, la sinusitis i els 
mal de caps.

Comprova que les dates de caducitat dels medicaments siguin 
sufi cientment àmplies com perquè no caduquin a meitat del teu 
viatge.
Per aprofi tar l’espai, treu els blíster dels seus envasos de cartró 
originals i agrupa’ls en bosses de plàstic amb tancament her-
mètic o, millor, en un contendor de plàstic rígid perquè no es 
trenquin.
Si tens algun medicament que no és d’ús genèric, porta la pres-
cripció mèdica: t’ho poden demanar a les fronteres, aeroports... 
Alguns medicaments que al teu país d’origen són d’ús habitual a 
d’altres no estan permesos. Tingues-ho en compte si no vols que 
t’acusin de tràfi c de substàncies il•legals.
Si prens medicació habitual per malaltia crònica (diabetis, hiper-
tensió…) o episòdica (migranyes, asma...), porta una quantitat su-
fi cient per al viatge (o fi ns que puguis aconseguir més provisions). 
Porta’n una part a l’equipatge principal i una altra al de mà, per si 
en perds un o te’l roben.
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  Termòmetre: preferiblement digital (és més precís, resistent i 
menys contaminant).

  Xeringues i agulles d’un sol ús: en cas que necessitis una injec-
ció i no en tinguin de noves.

  Sutures cutànies (punts de paper): per a talls petits.
  Tiretes de tela: per rascades i petits talls. Millor si no están talla-

des, per tal de poder adaptar-les al que necessitis.
  Benes i esparadrap: per rascades, talls, ferides, etc.
  Apòsits esterilitzats (gasa).
  Preservatius: tant si es va sol com amb companyia, per reduir 

el risc de MTS.
  Pinces (encara que potser la teva navalla les porta incorpora-

des): per treure petites estelles, per exemple.
  Turmellera o bena de compressió: per alleujar torçades de tur-

mell.

Accessoris
És recomanable que al teu equipatge hi portis una sèrie d’accessoris 
de viatge que et poden resultar molt pràctics:

  Sac llençol: funda de tela de cotó o seda, mai sintètica, que fa 
les vegades de llençols (inferior i superior). Ideal per a hotels que 
no estan massa nets i com a capa extra si creus que vas a passar 
una mica de fred. És desitjable que cobreixi fi ns al cap, perquè no 
toqui el coixí. La seda ocupa menys, té un tacte més agradable i a 
les bestioles els costa més travessar-la, però, és clar, és més cara.

  Tovallola: millor com menys ocupi. Són recomanables les de mi-
crofi bra d’assecat ràpid o les humides (de piscina). Pot ser subs-
tituïda per un pareo.

  Pareo: és la peça de roba comodí, un dels elements més útils 
per la seva versatilitat. Pot reemplaçar a la tovallola després de 
la dutxa, serveix per tombar-te a la platja o sobre la gespa, com a 
faldilla o per cobrir-te les espatlles i el cap (per entrar a una mes-
quita o protegir-te del sol o del fred), com a cortina et protegeix 
de mirades indiscretes, etc.

  Mosquitera: fonamental fer-la servir a llocs on hi ha malària 
(veure pàgina 132). Si no tens la certesa que sempre estigui dis-
ponible i en bon estat allí on t’allotgis, porta’n o compra’n una.

  Funda impermeable, si la teva motxilla no la té incorporada, 
per protegir-la de la pluja i de la pols. És un element afegit de 
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seguretat pel fet de limitar l’accés a l’interior o a les butxaques 
externes. 

  Una motxilla petita per a excursions de pocs dies: permet 
deixar l’equipatge principal a l’hostal i portar només el que sigui 
imprescindible per a aquests dies.

  Rellotge: a molts països el rellotge és un símbol d’estatus social. 
Per això, com menys ostentós sigui el teu menys cridarà l’atenció, 
menor probabilitat de robatori i que un venedor et demani un 
preu excessiu per una peça d’artesania que t’interessa. A més a 
més, si s’espatlla o te’l roben, t’importarà menys i serà més fàcil 
substituir-lo per un altre. És recomanable que tingui alarma, per 
no perdre aquest avió o autobús que surt a les cinc del matí, i que 
hi fi guri el dia de la setmana i del mes en què et trobis.

  Cartera o bitlletera amb cadena: per augmentar la seguretat.
  Butxaca interior de seguretat: per portar amb discreció els 

diners, targetes i altres documents. Les més comunes es porten 
a la cintura o penjades del coll, encara que també n’hi ha per 
portar sota l’aixella, al canell o al turmell. Ha de ser sufi cientment 
gran perquè hi càpiga el passaport. Algunes tenen l’interior im-
permeable, de manera que es protegeix el contingut de la suor.

  Diccionari visual (Icoon o Point-it): et permetrà assenyalar al-
guna de les fotografi es per demanar menjar, allotjament, trans-
port… És especialment útil a països amb idiomes molt diferents 
al teu en els quals no puguis comunicar-te en una llengua comuna.

  Ponxo: si es posa a ploure de debò, et cobrirà no només el cos, 
sinó també la motxilla.

  Paraigua: molt còmode a gairebé tot tipus de climes (protegeix 
contra el sol i la pluja) i si pretens fer senderisme.

Hi ha altres objectes més petits molt útils, que quan els ne-
cessites, els necessites amb rapidesa. En ells preval la practicitat i segu-
rament et treguin de moltes difi cultats. Et recomanem que els portis 
tots junts dins una bossa de roba o, millor, de plàstic transpa-
rent resistent amb tancament de cremallera o de zip.

  Cadenats: per tancar la motxilla o maleta, per a les taquilles, per 
tancar la porta de l’habitació en alguns hotels… N’hi ha de clau i 
de combinació (els de 4 dígits són bastant més segurs que els de 
3). Si has de viatjar als Estats Units potser et convingui comprar 
un cadenat TSA, que permet a les autoritats de les seves duanes 
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obrir-lo i tancar-lo sense trencar-lo en cas que vulguin inspeccio-
nar el teu equipatge. Porta almenys dos cadenats, millor si són de 
diferent grandària.

  Llanterna: et serà útil als països on hi ha freqüents apagades o 
en les situacions en les quals no hi ha sufi cient llum (per buscar 
alguna cosa del teu equipatge en una habitació compartida que 
està a les fosques, per llegir la guia de viatge o escriure el teu 
diari, per pelar una poma a la meitat de la nit…). Recomanem les 
frontals, perquè permeten tenir les dues mans lliures. Recorda 
que les llanternes necessiten piles (a excepció de les dinamos).

  Navalla multiusos: no és necessari que tingui molts acces-
soris, el fonamental és que tingui un parell de fulles, obrellaunes, 
obreampolles, llevataps, tornavisos, pinces i potser tisores.

  Cullera: per menjar un iogurt, una sopa i gairebé qualsevol cosa 
on i quan et vingui de gust. Les millors són les de plàstic rígid i 
les d’alumini o titani.

  Encenedor: per encendre espirals antimosquits, espelmes, el 
fogó de l’hostal, etc.

  Bolígrafs.
  Retolador permanent: per marcar el cartró de llet que deixes 

a la nevera de l’hostal, els DVD que enviïs a casa amb còpies de 
seguretat o qualsevol altra cosa.

  Adaptador elèctric: porta’l si els països on vas tenen endolls 
diferents als dels teus aparells. Si has de necessitar més d’un adap-
tador, considera portar-ne un d’universal, encara que són bastant 
voluminosos. O compra’l quan el necessitis i porta així menys pes.

  Agulles i fi l: per cosir un estrip a la roba, a la mosquitera...
  Tisoretes: per tallar les tiretes, les fotos de carnet… fi ns i tot el 

pèl del teu acompanyant.
  Imperdibles. Bàsics per a l’imprevisible.
  Corda per estendre la roba i pinces: amb 2-3 metres de cordill 

(de 2 mm) i 4-6 pinces en tindràs prou per quan rentis la roba. 
La corda et serà útil també per fer-te una cortina amb el pareo o 
per subjectar la mosquitera.

  Mosquetons: per subjectar la corda d’estendre la roba, fer ser-
vir com a clauer, penjar alguna cosa de la teva motxilla… Amb 2 
o 3 petits serà sufi cient.

  Cinta americana: la cinta dels mil i un usos et podrà treure de 
més d’una difi cultat a l’hora de reparar, subjectar o assegurar les 
teves pertinences.
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  Tap universal: serveix per a qualsevol lavabo i gràcies a ell po-
dràs fer la bugada a gairebé qualsevol lloc. Algunes persones el 
substitueixen per mitja pilota d’esquaix.

  Guies de viatge i mapes: veure pàgina 98.
  Quadern per escriure: que sigui de qualitat, per redactar el teu 

diari de viatge (veure pàgina 239).
  Un únic llibre: pot ser electrònic, amb el que no et faltarà lectura 

(encara que cal recarregar la bateria, és atractiu per als lladres 
i es pot trencar d’un cop). Si és un llibre en paper, quan l’acabis 
segurament el puguis intercanviar per un altre a un hostal o amb 
una altra persona que estigui viatjant.

  Càmera de fotos amb carregador, targetes de memòria i algu-
na bateria extra (veure pàgina 243).  

  Telèfon mòbil (alliberat) i el seu carregador: per al seu ús en 
cas d’emergència i, amb targeta local, per reservar plaça en hos-
tals, demanar informació... (veure pàgina 232).

  Clau USB: útil per guardar fotos de la teva càmera i documents.  

Hi ha molts altres objectes que poden fer més còmode el viatge 
però que suposen afegir més pes a l’equipatge. Alguns que ens semblen 
útils però no imprescindibles i no passa res si te’ls deixes a casa. 
Depèn del tipus de viatge que facis, hauràs de valorar si els portes o no:

  Sac de dormir lleuger (per a 10-15 graus): a la majoria dels hos-
tals, albergs, cases privades, etc. proporcionen mantes, per la qual 
cosa en principi no sembla necessari si aquest serà el teu allotja-
ment habitual. Però és necessari si vols acampar (veure següent 
apartat) i pot anar bé als trens, esperes nocturnes a la intempèrie 
o imprevistos similars.

  Coixí infl able, per evitar que el teu cap sigui sacsada mentre 
dorms en un vehicle.

  Màscara: per dormir si et molesta molt la llum.
  Cadena o malla metàl•lica per lligar l’equipatge: si et pot donar 

tranquil•litat, usa-la en trens, vaixells o transports en els quals la 
teva maleta està al teu compartiment però tu no hi ets perma-
nentment i hi ha molta gent que entra i surt.

  Calculadora: per facilitar la conversió a la moneda local i per 
regatejar amb algú amb qui no comparteixes l’idioma.

  Ampolla de senderisme: per portar aigua fresca i per tenir un 
recipient on purifi car-la, de manera que no necessitis comprar-la 
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embotellada constantment. Pot ser de metall, plegable o fi ns i tot 
la tradicional bóta de vi espanyola.

  Tassa: de metall o plàstic rígid per fer servir, per exemple, si els gots 
del lloc on prendràs un cafè estan molt bruts o als trens de Xina i 
Rússia, on hi ha disponible aigua calenta per preparar-te una beguda.

  Contenidor plàstic: pots guardar-hil els medicaments perquè 
no es deteriorin o, si ho necessites, emprar-lo com a plat o bol 
per menjar.

  Brúixola: tant per manejar-te per la ciutat com per a les excur-
sions de muntanya.

  Xiulet: si planeges fer senderisme a zones remotes, pot ser útil 
si necessites demanar ajuda i no hi ha ningú amb tu.

  Bossa estanca: potser et convingui portar-ne una on posar-hi 
aquelles coses delicades i electròniques que no s’han de mullar 
sota cap concepte (especialment si vas a zones molt plujoses o 
viatges amb vaixell).

  Espelmes: útils quan hi ha apagades i no vols gastar les piles de la 
llanterna. A més a més, si porten insecticida, espanten els insectes.

  Reproductor de música: pot animar-te i entretenir-te en molts 
moments, però en general t’aïlla dels sons del lloc on estàs i de 
la gent, coses que també formen part de l’experiència de viatjar. 
Si en portes, recomanem usar-lo a la solitud de la teva habitació 
o a la sala d’espera d’un aeroport.

  Ordinador portàtil o tableta: porta’l si pretens actualitzar 
amb freqüència el teu blog, si l’has de ver servir per treballar, 
si vols emmagatzemar i retocar fotografi es, etc. Si només l’has 
d’utilitzar per enviar un correu electrònic o connectar-te a les 
xarxes socials, vés a un locutori (n’hi ha a gairebé qualsevol lloc) o 
porta’t un smartphone. Tingues en compte que com més aparells 
portis, més pes al teu equipatge, més elements extra necessites 
(com els carregadors) i més coses susceptibles de pèrdua o ro-
batori. Si decideixes portar-ne un, compara el seu pes i volum: un 
ordinador de 15,6 polzades pot pesar uns 2,5 quilos; un de 7 pol-
zades prop d’1; una tableta, 600 grams; i un smartphone, uns 200. 

  Agenda d’adreces, per si vols enviar postals o cartes (també 
pots tenir-la en format digital, al teu correu o clau USB).

  Passatemps: escacs, cartes o backgammon de butxaca. Et pot 
anar bé per a temps morts i socialitzar amb altres persones (viat-
geres o residents). Si pots aconseguir o fabricar-te el tauler en 
tela, ocuparà i pesarà menys. 
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  Si tens una afi ció particular, com el dibuix, ganxet, fl auta, har-
mònica, etc., potser vulguis incloure a l’equipatge una mica de 
material per practicar-la. Si ets afi cionat al piano, obvia aquest 
punt.

  Pel pes que afegiran al teu equipatge, només et compensa portar 
uns prismàtics si t’apassiona l’ornitologia o planeges fer diver-
sos safaris.

Equip de càmping
Si vas amb el teu propi transport, segurament t’interessi portar 
l’equip necessari per cuinar i dormir, ja que així tindràs total inde-
pendència. Si no portes el teu transport i creus que en algun tram 
has de necessitar aquest material, tingues en compte que segurament 
es pugui llogar i així no hauràs de carregar-lo tota l’estona (encara 
que si el fas servir moltes vegades t’acabarà resultant més car que 
comprar-ho). En conclusió, si planeges fer càmping durant tot el re-
corregut, porta de casa tot el que necessitis. I si creus que ho faràs 
molt ocasionalment, no portis res, doncs representa afegir diversos 
quilos al teu equipatge. 

L’equip bàsic consisteix en el següent:

  Tenda de campanya: n’hi ha moltes varietats depenent de la 
seva forma i la seva estructura. Tria una tenda compacta i fàcil 
de muntar, amb sufi cient espai interior per a tu i per al teu 
equipatge (si és massa petita, no podràs moure’t al seu inte-
rior). És important que sigui impermeable (almenys 2.500 mm 
de columna d’aigua i amb costures termosegellades), amb doble 
sostre, resistent, compacta, lleugera, ventilada (amb una fi nestra 
i una porta o dues portes) i que tingui mosquitera. A més a més, 
és recomanable que tingui porxo (per deixar la motxilla, calçat, 
menjar, etc. protegit i accessible, però no a la vista) i que sigui 
el més àmplia possible, encara que això afegeix pes. Si és verd o 
marró no cridarà molt l’atenció al fer acampada lliure.

  Tela impermeable: per aïllar la tenda de campanya del sòl o 
com a tendal improvisat.

  Sac de dormir: el més important a l’hora de triar-lo és la seva 
calidesa, que sigui lleuger, que ocupi poc  espai i que sigui còmo-
de una vegada dins. També ha de ser transpirable i d’un material 
agradable a l’interior. Els de ploma són més càlids, més lleugers 
i ocupen menys, encara que són més cars i més difícils de ren-
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tar i assecar que els de fi bra sintètica. És comú sobreestimar el 
fred i trobar que el sac és excessivament càlid (l’única solució 
és obrir-lo i per a això és més que convenient la cremallera 
lateral). Si el sac és massa lleuger, és fàcil augmentar la seva ca-
pacitat d’escalfar amb un sac llençol a l’interior (o dormir amb 
més roba). Si viatges amb la teva parella és recomanable que els 
dos sacs es puguin acoblar, no solament per dormir abraçats, 
sinó perquè es combat millor el fred.

  Aïllant: per col•locar sota el sac de dormir. Es poden substi-
tuir per un matalasset infl able (ocupen menys espai i són més 
còmodes per dormir i transportar, encara que el seu pes és 
major).

  Fogó: n’hi ha de molt compactes i de diversos combustibles 
(de gas, d’alcohol o de gasolina). Aquest últim és el millor per 
a viatges llargs per la facilitat de trobar el combustible, encara 
que és el més car. Tingues en compte que el combustible no es 
pot portar a l’avió, ni tan sols facturat.

  Cassola amb tapa (que serveix de cassó, paella, i fi ns i tot de 
plat).

  Estris per menjar: tassa (millor metàl•lica), plat (amb un de 
profund n’hi haurà prou), forquilla i cullera.

  Cullera per cuinar.
  Condiments.
  Equip de neteja: fregall, detergent i rotllo de paper o baieta.
  Si vas amb el teu vehicle, pots afegir una olla exprés de gran-

dària petita: estalvien moltíssim temps de cocció (i, per tant, de 
combustible).

És bonic portar alguna foto de la teva família o ciutat i un 
petit mapa del món en el qual es vegi on està el teu país: 
de la mateixa manera que tu sents curiositat pels llocs que 
visites, la gent d’allà on vagis senten curiositat pel lloc del que 
tu véns i és una gran manera de trencar el gel o de mantenir 
converses. Si tens clar que la teva idea és quedar-te a casa 
d’algú, un detall petit com un pin o una fotografi a serà un 
bon record per deixar-los com a agraïment.
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Què no portar
Si estàs pensant a incloure coses al teu equipatge “per si de cas”, 
no ho facis. Segur que ho podràs comprar durant el camí si ho ne-
cessites… o no és tan important. Per descomptat, no recomanem 
portar més aparells dels estrictament necessaris, així que deixa 
a casa l’assecador de pèl, la màquina d’afaitar elèctrica, la planxa de 
viatge, etc. Encara que soni una miqueta radical, si creus que són im-
prescindibles, ho sentim: hauràs d’acostumar-te a viure sense ells. Tam-
poc portis coses de molt valor com ara joies o un rellotge car 
(tret que vagis a fer molt submarinisme o alpinisme i en necessitis 
un d’específi c). Segurament puguis prescindir del maquillatge o del 
perfum, però si creus que en algun moment el voldràs utilitzar-ho, 
porta el mínim i en envasos de petita grandària. Les espirals anti-
mosquits són molt fràgils i fàcils de comprar allí on les necessitis. Un 
coixí per dormir tampoc és necessari: n’hi ha prou amb emplenar 
una samarreta amb una altra roba. Si no portes el teu propi transport, 
aparells com un GPS o un geolocalizador (“SPOT”) seran de poca 
utilitat. Tampoc necessitaràs un telèfon satèl•lit si no vas a llocs molt 
remots on puguis necessitar una evacuació o rescat. I excepte que pla-
negis estar diversos dies a zones sense electricitat, i et sigui realment 
imprescindible per carregar els teus aparells electrònics, no portis un 
carregador o acumulador solar. En general, procura no portar res 
que pugui trencar-se o perdre’s sense causar-te un gran problema. 

Quan estiguis en ruta, si t’adones que t’has portat coses que no 
has fet servir i no creus que ho facis, per reduir el pes i augmen-
tar l’espai de la teva maleta o motxilla considera la possibilitat de 
regalar-les, vendre-les o enviar-te-les a casa si tenen molt valor 
econòmic o sentimental.

Com organitzar l’equipatge
Al llarg d’un viatge, estaràs obrint i tancant la maleta o motxilla diària-
ment. Traient coses, buscant, fi cant, regirant… Seguir sempre el 
mateix ordre al fer l’equipatge t’ajudarà a saber on està cada cosa i 
podràs localitzar-les més ràpidament, fi ns i tot sense haver de treure-
ho tot, simplement palpant (una cosa molt pràctica si és de nit, estàs 
en un autobús, etc.). Col•loca el que hagis de necessitar amb més 
freqüència (necesser, una mica d’abric, etc.) a les parts més accessi-
bles de la motxilla o maleta. Aprofi ta al màxim l’espai disponible, no 
deixis espais: posa alguna cosa dins del calçat, per exemple. Una ve-
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gada doblegada, enrotlla la roba sobre si mateixa o al voltant d’algun 
objecte (que si és fràgil quedarà protegit) perquè ocupi el mínim es-
pai i s’arrugui poc. Una bona opció per mantenir l’ordre és utilitzar 
classifi cadors per portar la roba i els objectes. Amb ells serà més 
fàcil trobar el que cerques i, sobretot, fer i desfer l’equipatge, perquè 
no trauràs les samarretes i roba interior una per una, sinó en grups. 
Poden ser de tela amb cremallera o pots arreglar-te-les amb bosses 
de plàstic (millor si tenen tancament de zip).

Per preparar una motxilla o convertible, tingues en compte que el 
més pesat ha d’anar pegat a l’esquena i a la part superior (per a 
terrenys fàcils) o mitjana (per a terrenys difícils). Col•loca les coses més 
voluminoses, com les sabatilles, el sac, etc., al fons i procura que quedi 
compacta, emprant els compressors. Evita penjar objectes per fora 
perquè limiten la mobilitat, es poden enganxar i són més fàcils de robar. 

Si viatges en companyia podeu compartir algunes coses (ele-
ments de neteja, medicaments, carregador, navalla, etc.) per no por-
tar-ho duplicat i reduir així el pes total dels vostres equipatges. I, és 
clar, repartir-los: tu portes la farmaciola, jo porto el necesser i la 
bossa d’accessoris. L’únic problema vindria si cadascú vol anar pel seu 
cantó durant una temporada…

La documentació i els diners també formen part del teu equi-
patge (als capítols 6 i 9 es detalla el que necessites). Si has de pren-
dre un vol, fer un trajecte amb tren o tens feta una reserva d’hotel 
per Internet, porta el bitllet o la reserva impresos. També és 
recomanable tenir una còpia de les condicions de l’assegurança 
(veure capítol 7) i de les adreces i telèfons de l’ambaixada del 
teu país als llocs que visitaràs per accedir a ella ràpidament i fàcil-
ment. Per conèixer la manera més segura de portar tot això, llegeix 
el capítol 12.

Equipatge de mà
A més del principal, l’equipatge de mà és molt important. És recoma-
nable que el portis amb tu en tot moment, en una motxilla petita o 
en algun tipus de bandolera. Així podràs tenir sempre controlades les 
coses de més valor i les que no vulguis perdre de vista (com la càmera 
fotogràfi ca, el teu portàtil, les teves medecines o el teu diari de viatge), 
per exemple, al facturar la teva maleta en un transport. Però també 
et serà útil per tenir a mà aigua i una mica de menjar en un des-
plaçament llarg o per portar la guia de la ciutat mentre hi passeges. 
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Però la composició no serà sempre la mateixa: dependrà 
de la seguretat, la higiene, el clima, l’accés a l’aigua potable, etc. Variarà 
molt també en funció del moment: de si has de facturar en un avió, si 
només has de fer una passejada per un poble o si t’esperen diverses 
hores en un autobús nocturn. Per això, hauràs d’anar traient i fi cant 
coses de l’equipatge principal al de mà segons creguis que les has de 
necessitar.

Ha de ser lleuger, ja que hauràs de carregar-lo gairebé cons-
tantment, i petit, per si fi ns i tot necessites dormir amb ell, per exem-
ple a un tren. Convé també que sigui poc cridaner i difícilment 
accessible (amb poques cremalleres o butxaques exteriors) per 
evitar els carteristes. En aquest sentit són millors i més discretes les 
bandoleres, que es porten dissimulades sota el braç, encara que són 
menys còmodes per portar a excursions.

El que podràs hi portar habitualment és:

  Diari de viatge.
  Quadern per fer anotacions.
  Bolígraf.
  Guia de viatge i mapa.
  Càmera de fotos amb targeta i bateria extra. Pot estar bé por-

tar un trípode petit i un mocador per netejar l’objectiu.
  Telèfon mòbil.
  Ulleres de sol, amb funda rígida que les protegeixi.
  Mocadors de paper o un tros de paper higiènic: per si no n’hi 

ha quan vagis al bany.
  Tovalloletes humides i desinfectant (sabó sense aigua).
  Mocador de cotó per al nas: recomanem l’ús d’aquests moca-

dors en comptes dels d’un sol ús de paper perquè són menys 
agressius per a la pell i per al medi ambient, es renten fàcilment 
i s’assequen ràpid, encara que a països com el Japó el seu ús es 
considera poc higiènic.

  Navalla multiusos.
  Cullera.
  Taps per a les oïdes: contra música estrident als autobusos, ho-

tels barats, veïns roncadors, etc.
  Encenedor.
  Mini farmaciola d’emergència, en una bosseta: 1 pastilla anti-

diarreica, 2 analgèsiques, 1 antihistamínica, 1 antiinfl amatòria, 1 
contra el mareig, 2 purifi cadoras d’aigua, col•liri i 2 tiretes.
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  Les medecines que estiguis prenent.
  Llanterna frontal (si preveus que la necessitaràs).
  Especialment per a desplaçaments llargs: alguna cosa per llegir, 

una mica de menjar, un pareo (el podràs emprar contra un aire 
condicionat excessiu, com a coixí…) i passatemps.

  Ulleres graduades, amb funda rígida que les protegeixi (si no les 
portes posades…) o funda de lentilles amb líquid (per si te les 
has de treure per netejar-les).

Les dones viatgeres poden penjar-se la motxilla per davant en llocs 
amb molta gent: pot tenir un efecte dissuasori en aquells països on els 
homes aprofi ten els tumults per tocar sense objecció a les estrangeres.

Un dels objectes més útils per portar sempre a mà és un 
petit quadern de notes. És on hi apuntaràs adreces, preus, 
correus electrònics o telèfons, recomanacions de persones 
viatgeres, paraules noves que aprens de l’idioma local… tot 
allò que no has d’oblidar en moments importants. És molt 
útil també, si no entens l’idioma, per demanar que el teu in-
terlocutor escrigui les dades que t’interessen, com quan vols 
preguntar a l’encarregat d’una estació d’autobusos a Xina 
pels horaris de sortida dels autobusos o el nom de la ciutat 
on vols baixar.
Portar un parell de bosses de plàstic de mides diferents és molt 
útil. No ocupen gairebé gens d’espai, ni pesen i poden treure’t 
d’una difi cultat en moltes ocasions. Per exemple, seran un lloc 
on tirar les escombraries quan no hi hagi papereres, per cobrir 
els objectes de valor si comença a ploure i no tens una motxilla 
de mà resistent a la pluja o… per donar-li al veí d’autobús si està 
marejat i en difi cultats.
En facturar la maleta o motxilla per un avió, has d’anar amb 
compte de treure els objectes de valor per portar-los a 
l’equipatge de mà. Tant aquells que siguin fràgils o cars (por-
tàtil, tableta, càmera de fotos o vídeo) com els que siguin difícils 
de reposar, com per exemple les teves botes de senderisme 
(porta-les posades en aquests casos). Inclou també una muda, 
un raspall de dents i el que puguis necessitar per als primers 
dies (com les medecines), per si la maleta ha decidit no volar 
en el mateix avió que tu o ha pres rumb a una altra destinació.
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Guies de viatge, mapes i GPS
Les guies i els mapes poden ser-te útils durant el viatge, però també 
per preparar-lo i fi ns i tot al retorn, per ajudar-te a recordar els llocs 
que has visitat. N’hi ha en versió clàssica de paper i cada vegada és 
més fàcil trobar-los en format digital. Encara que aquesta presentació 
té inconvenients, simplifi ca molt la manera de portar-les i adquirir-les 
al llarg del viatge. Si viatges amb el teu propi mitjà de transport, portar 
a més a més un GPS pot ser una opció interessant.

Per a molta gent, la millor estratègia és combinar les diferents 
opcions que veurem a continuació, segons les seves  necessitats, per 
ajustar-se a les característiques de cada destinació i tipus de viatge.

Per què portar una guia?
No hi ha dubte que les guies de viatge faciliten el dia a dia viatger, 
sobretot si estan actualitzades: ofereixen informació pràctica sobre 
transports, llocs on dormir, menjar, sortir o fer diferents gestions, com 
a consolats o bancs. A més, inclouen capítols sobre la història, els 
costums... que ajuden a comprendre millor la cultura de les destina-
cions que es visiten. No només això: solen contenir mapes generals i 
de les ciutats, una guia de conversa i un diccionari que poden ser 
molt útils també.

No obstant això, la informació que aporten sobre llocs d’interès 
(monuments, edifi cis, etc.) tendeix a ser superfi cial, per la qual cosa 
si tens algun interès en concret (arquitectura, religió, etc.) és reco-
manable que busquis informació complementària en altres fonts o 
contractis els serveis d’un guia. A més a més, es desactualitzen amb 
certa rapidesa i la informació pràctica pot no ser del tot correcta tal i 
com t’agradaria quan la vagis a fer servir.

Amb tot, en la nostra opinió els avantatges superen els incon-
venients, per la qual cosa recomanem portar-ne una, especialment 
si és el teu primer gran viatge, ja que et donarà molta seguretat i 
tranquil•litat.

Ara bé, si et desplaces a peu o amb bicicleta, és possible que 
una guia general no respongui a les teves necessitats: segurament paris 
a petites poblacions que no hi apareixeran (tret que sigui molt detalla-
da) i no solen contemplar els camins rurals o les carreteres de tercera 
categoria per les quals és probable que et desplacis. En qualsevol cas, 
de vegades n’hi ha algunes d’específi ques molt detallades que sí que 
poden servir-te en alguns llocs.
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En qualsevol cas, com més viatges, més et fi aràs de la teva expe-
riència i instint, i les usaràs menys. Sempre tingues present que pre-
tenen ser únicament una ajuda, un suport. Llegeix de manera 
crítica la informació que ofereixen i tingues el teu propi criteri a l’hora 
de decidir si, per exemple, soparàs en un restaurant que proposen i 
que a tu et sembla que no té bon aspecte. Una guia no és una bí-
blia que s’hagi de seguir al peu de la lletra. De vegades s’equivoquen. 
Si segueixes tots i cadascun dels seus suggeriments, a part de perdre’t 
l’aventura que suposa l’explorar i sorprendre’t amb els teus propis 
descobriments, no serà estrany que acabis veient les mateixes perso-
nes als mateixos llocs, dia rere dia. A més a més, tingues en compte 
que es desactualizan, per la qual cosa no convé prendre els horaris o 
preus que apareixen en elles com a fi xos o inamovibles. Per més que 
et fastiguegi, si en el teu llibre diu 10 i l’amo de l’hotel et demana 12 
per dormir, no mostris la guia com si fos un contracte.

Com triar una guia de viatge
Una bona guia és la que s’adapta millor a l’estil de viatge que vols fer. 
A grans trets, hi ha dues categories: les que estan pensades per qui va 
en grup i les destinades a qui ho fa de manera independent. Dins 
d’aquesta última, n’hi ha de dirigides als qui tenen pocs estalvis i, unes 
altres, als qui tenen menys restriccions econòmiques. 

Per comparar-les, tria una ciutat o lloc que t’interessi visitar i, 
a cadascuna de les que t’encaixin per pressupost o estil, llegeix com 
estan redactades, en quins punts posen l’èmfasi (naturalesa, cultura, his-
tòria, vida nocturna, etc.), com descriuen els llocs, com són els mapes, la 

Si la guia en paper que portes és molt gruixuda i pesada i hi ha 
seccions que no faràs servir perquè no visitaràs alguns països o 
ciutats ressenyades, o t’interessa un capítol específi c, no et faci res 
tallar-les per quedar-te amb les pàgines d’interès i regalar o tirar la 
resta. No cal portar pes inútil. Després engrapa-les o enquader-
na-les mínimament perquè no es perdin o deteriorin massa. No 
queda aquí la cosa: pots fer el mateix amb les fulles que t’interessi 
portar a l’equipatge de mà a cada moment concret, mentre la res-
ta de la teva guia descansa a l’hotel: si estàs visitant Moscou para 
què vols la secció de Sant Petersburg  al teu equipatge de mà?
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quantitat de llocs que recomana, etc. Fixa’t en el seu disseny per veure 
quin et resulta més còmode i fàcil de consultar. Si està actualitzada 
té punts extra; una guia en paper també els té si és lleugera. Tingues 
en compte que de vegades les millors editorials no publiquen en català 
o castellà i pot compensar l’esforç de llegir en un altre idioma a canvi 
d’una major qualitat.

Com portar les guies de viatge
Portar una guia en paper o format electrònic és molt diferent. Si el 
teu és el paper i viatges a un únic país és fàcil: porta-ne una des de 
casa. La pots complementar amb una segona de més específi ca si tens 
algun interès particular (naturalesa, història, etc.) o et desplaces amb 
el teu propi mitjà de transport. En el cas que vagis a visitar diversos 
països, la cosa es complica perquè no hauries de portar més d’un 
parell de guies (exemplars) per una qüestió de pes i espai (encara que 
si vas amb cotxe o similar, aquest factor té menys importància). Si els 
països on vas són d’una mateixa regió geogràfi ca (Sud-est Asiàtic, 
Amèrica central, l’Àfrica...) és possible trobar algunes que els agrupen, 
resumint-los, i n’hi haurà prou amb un sol llibre per cobrir tota una 
zona. El mateix passa si vols seguir una ruta clàssica (la Ruta de la 
Seda, la ruta 66, de Ciutat del Cap al Caire...).

Si no hi ha una única guia que contingui informació de tots els 
països que has de visitar (o si la que hi ha no et sembla sufi cientment 
àmplia) hauràs d’aconseguir les que necessitis en el camí. Com? A 
les capitals dels països més turístics segurament trobis llibreries on 
venen llibres sobre els països limítrofs. En uns altres amb poc turis-
me hauràs d’utilitzar la creativitat: pots canviar la del país al que has 
d’entrar amb altres persones que en surtin; en alguns hostals hi ha 
servei d’intercanvi de llibres, potser tinguis sort i estigui la que neces-
sites; o te la pot comprar algú a casa (o tu per internet) i enviar-te-
la a la poste restante (veure pàgina 189) o a un hotel on tinguis reserva; 
i fi nalment, encara que no ens sembla ètic, a molts petits mercat de 
carrer de l’Àsia es poden comprar fotocopiades, però no t’estranyis si 

Si has de viatjar per un lloc amb un alfabet diferent al teu assegura’t 
de portar un mapa en l’alfabet local inscrit ja que serà l’única 
forma d’interpretar els senyals de tràfi c i de poder preguntar als 
vilatans per la distància al següent poble.
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a la pàgina 25 li segueix la 41 (i en un altre idioma). Tingues en compte 
que si en portes una en anglès et serà més fàcil canviar-la amb perso-
nes no hispanoparlants, és a dir, amb més gent.

Si tens un llibre electrònic, un ordinador portàtil o una tableta 
tot canvia, doncs pots portar les guies en format electrònic (mobi, 
epub, pdf…) des de l’inici del viatge o anar comprant les que necessitis 
per internet (completes o per capítols o regions). Com que no és pru-
dent carregar tot el dia amb una tableta o un portàtil, per si el roben o 
es trenca, un ebook és una bona alternativa: amb prou feines pesa i no 
crida massa l’atenció. Si optes per portar el teu smartphone, podràs 
comprar guies de ciutats (o trobar-les gratis) principalment d’Estats 
Units i Europa i capitals d’Amèrica i l’Àsia (però verifi ca que es poden 
usar i consultar off-line per no gastar-t’ho tot en roaming).

Malgrat aquests avantatges, les guies electròniques presenten al-
guns problemes: al perdre la maquetació original de la versió impre-
sa són menys pràctiques; els mapes no s’acostumen a veure correc-
tament (el millor és imprimir els dels llocs que t’interessin); i algunes 
guies no estan disponibles per a tots els llibres electrònics. Per això, 
segurament la millor opció és complementar l’ebook amb mapes im-
presos o guies en paper segons sigui necessari.

És necessari portar un mapa?
Les guies solen contenir mapes generals de les ciutats o zones tu-
rístiques més rellevants, amb escàs o nul detall de la resta del país. 
Per tant, si en portes una tindràs les necessitats bàsiques cobertes. 
Però si vas amb el teu propi mitjà de transport, planeges dur a terme 
alguna activitat que requereixi de més detall o vols conèixer millor el 
territori, et vindrà bé aconseguir un bon mapa. Independentment de la 
seva escala, no tots ofereixen les mateixes dades. El nivell de detall 
i el tipus d’informació que necessitis dependrà de les característi-
ques concretes del teu viatge: igual et va bé que assenyali els desnivells 
i fonts si et mous a peu o amb bici o si has de fer senderisme; carre-
teres secundàries i gasolineres si et desplaces amb vehicle de motor; 
punts d’acampada si pretens dormir amb la teva tenda…

El que tenen de bo els mapes en paper és que són més lleugers 
i ocupen menys espai que les guies. Si no vols portar-los des de 
l’inici, la manera d’aconseguir-los en ruta és similar a la dels llibres.

En un viatge amb transport propi, en el qual tu decideixes 
l’itinerari, portar una cartografi a detallada dels llocs pels quals passes 
et servirà no només per no perdre’t sinó que també et permetrà a 
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més a més trobar alternatives i explorar llocs que al teu pas et sem-
blen atractius; podràs accedir amb tranquil•litat a llocs imprevists i 
conèixer millor l’entorn en el qual et mous. En defi nitiva, contribuirà 
a fer un viatge més complet.

Si estàs fent el teu viatge a peu o amb bicicleta, necessitaràs 
un mapa general del lloc que vols recórrer i alguns més detallats de 
cada tram del viatge en els quals apareguin petites poblacions, camins 
veïnals i carreteres de tercera categoria. Si no portes suport electrò-
nic, gairebé sempre podràs anar recopilant aquests plànols més petits 
in situ, però assegura’t de portar de casa mapes més generals, ja que 
acostumen a ser més difícils d’aconseguir (llevat que et topis amb 
una botiga especialitzada). Per exemple, si vols creuar Malàisia d’un 
extrem a l’altre, el millor seria portar un mapa en el qual aparegui tota 
la península per poder traçar la ruta general i anar comprant mapes 
de carreteres d’escala 1:300.000 per a cada regió. No obstant això, a 
molts països és difícil trobar-hi bons mapes elaborats per autoritats 
locals (per exemple a Perú o a Bolívia), per la qual cosa és millor com-
prar les edicions europees i portar-les des de casa o que te les enviïn 
(com s’explica en l’apartat anterior per a les guies).

En el cas dels mapes digitals passa el mateix que amb les guies 
electròniques: és possible carregar-los en un suport electrònic i pres-
cindir del paper (o combinar ambdós formats).

M’emporto un GPS?
El GPS (Global Positioning System, sistema de posicionament global) per-
met conèixer el lloc exacte on et trobes. Portar un terminal de GPS 
és especialment útil si et desplaces en el teu propi mitjà de transport. 
El model més pràctic és el navegador, que a més a més de la posició 
actual proporciona mapes i informació de rutes. Això sí, sempre que 
s’hagi carregat la cartografi a dels llocs que s’han de visitar. Per fer-ho 
es pot recórrer a la pàgina web de la marca del navegador o a alguna 
altra que proporcioni els plànols (que poden ser gratuïts, encara que 
no sempre estan disponibles per a tots els navegadors). No obstant 
això, no tots els països i ciutats tenen el mateix nivell de cobertura, 
per la qual cosa en alguns llocs no és tan útil.

Molts smartphones inclouen aplicacions de GPS i navegador, però 
tenen menys prestacions. En qualsevol cas, es poden descarregar els 
mapes per consultar-los offl ine per evitar pagar l’’itinerància.
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6. DOCUMENTACIÓ

Tot viatge requereix preparació i portar certa documentació. En 
aquest capítol t’expliquem qüestions relatives al passaport i, sobretot, 
als visats. Com que la seva tramitació i obtenció en ruta poden ser la-
borioses i fi ns i tot complicades, et donem unes claus perquè coneguis 
tan bé com sigui possible com funcionen i com aconseguir-los. A més, 
hi ha altres papers addicionals que poden resultar útils o fi ns a impres-
cindibles per a tu (certifi cats de vacunació, salut...) o per al teu vehicle 
(carnet de passatge). Aquí t’indiquem quins són i com obtenir-los.

Passaport
Un passaport és un document amb validesa internacional que cer-
tifi ca la teva identitat. Està expedit pel país on tens la nacionalitat i 
et permet sortir-ne i entrar-ne. És el document més important, 
el que sempre has de tenir per iniciar qualsevol viatge, tret que, per 
exemple, siguis espanyol i circulis només per la zona Schengen (on 
només necessitaràs el document nacional d’identitat). Ocorre el ma-
teix en la Comunitat Andina de Nacions i Mercosur, si ets d’alguna de 
les nacionalitats que els conformen no et caldrà: per a viatjar entre 
Argentina, Brasil, Bolívia, Colòmbia, Equador, Uruguai, Paraguai i Perú 
n’hi ha prou amb el DNI. 

Algunes persones tenen doble nacionalitat i, per això, dos pas-
saports. Si és el teu cas, esbrina quin et convé portar, perquè en funció 
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d’on vas (veure capítol 1) pot convenir-te l’un o l’altre (per la facilitat 
i costos dels visats, sobretot). Això sí, és millor viatjar només amb 
un per evitar problemes amb els segells d’entrada i sortida de cada 
estat.

A l’hora de gestionar els visats o creuar les fronteres, molts paï-
sos exigeixen que el passaport estigui en bon estat, vigent durant 
almenys sis mesos i que tingui almenys una o dues fulles en 
blanc. Així que si està deteriorat (una fulla trencada, fi ns i tot par-
cialment, deixa de ser vàlid segons criteris internacionals i, per tant, 
pot ser rebutjat a qualsevol frontera), proper a vèncer o té poques 
pàgines lliures és una bona idea obtenir un nou abans de partir. De 
totes maneres, tingues en compte que si se sol•licita un de nou quan 
encara té més de sis mesos de vigència, tindrà la mateixa data 
de validesa que l’antic. En qualsevol cas, la llei preveu que per a 
casos excepcionals i ben argumentats es pugui expedir un nou 
amb la vigència ordinària (5 o 10 anys) i així no haver de renovar-
ho en ruta. A més, alguns països exigeixen que sigui biomètric per 
permetre l’entrada. Tingues-ho en compte si planeges visitar algun 
d’ells i el teu passaport no compleix aquest requisit, perquè hauràs 
de fer-te’n un de nou. 

Si mentre estàs de viatge necessites renovar-ho perquè les pà-
gines estan plenes de visats, ha caducat o està malmès, hauràs d’anar 
a un consolat del teu país per tramitar-ho. És un procediment 
senzill: et demanaran l’actual, dues fotos i pagar unes taxes; en cas 
d’extraviament o robatori, et demanaran a més la denúncia de la po-
licia. No obstant això, obtenir-ho no és immediat: poden trigar en 
tramitar-ho i rebre-ho fi ns i tot dues o tres setmanes, depèn del mo-
ment en què ho sol•licitis i en quin país es trobi el consolat. Accelerarà 
el tràmit si aportes una fotocòpia del document robat (veure pàgina 
203) per acreditar la teva identitat.

El passaport és la teva credencial, així que procura que no es 
deteriori: posa-li una funda o porta-ho protegit. Però, sobretot, 
fes tot el possible per no perdre-ho o que no t’ho robin. No 
t’obsessionis si en algunes ocasions te n’has de desprendre tem-
poralment: en alguns països, com Iran, als hotels s’ho queden a 
la nit per si hi ha una inspecció de la policia. No et preocupis per 
deixar- ho, és normal. També és habitual deixar-ho uns dies en el 
consolat en el qual sol•licites un visat. En aquest cas demana un jus-
tifi cant que acrediti que la teva identifi cació es troba allà, per si t’ho 
requereix la policia. 
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Visats
Un visat és un document emès per la representació diplomàtica 
(ambaixada, consolat o cònsol honorífi c) d’un país, que autoritza 
l’entrada a una persona d’una altra nacionalitat i l‘estada durant 
un període determinat. Pot ser des d’alguna cosa tan senzilla com 
un segell estampat en el passaport fi ns a un adhesiu amb holo-
grama de seguretat que ocupa tota una pàgina. Tenen una data de 
caducitat, és a dir, un dia fi ns al qual s’autoritza l’entrada al país (ha-
bitualment entre tres i sis mesos des del moment d’expedició, però 
és important confi rmar-ho en cada ambaixada) i una validesa, que és 
el temps màxim que se t’autoritza a romandre al país.

No tots els estats requereixen visats per entrar: la necessitat 
d’obtenir un depèn dels acords bilaterals entre el teu país i aquell 
al que vols accedir. Algunes regions, a més, requereixen un únic vi-
sat d’entrada per circular lliurement (com els països que pertanyen a 
l’espai Schengen). De vegades, tenir el d’un país et difi cultarà o im-
pedirà l’entrada en uns altres amb qui no tenen bones relacions 
(com és el cas d’Israel amb la majoria dels països que integren la Lliga 
Àrab). Si aquest és el teu cas, pots demanar que t’ho estampin en un 
paper grapat al passaport per poder-ho treure  i, així, accedir després 
sense problemes a qualsevol altre estat.

Depenent de la ruta que facis, obtenir-los pot fer-te perdre molt 
de temps i gestionar la seva obtenció pot convertir-se en un malson: 
per això és molt important informar-se prèviament de com, 
on i quan obtenir-los. I és que poden arribar a condicionar la teva 

Aprendre’t el número i la data d’expedició del passaport a l’inici 
del teu viatge t’estalviarà moltíssim temps: no hauràs de treure-
ho cada vegada que hagis d’omplir algun formulari a immigració 
o als hotels.
El document nacional d’identitat (DNI) en molts països et pot 
servir com a identifi cació vàlida. Si ho portes amb tu, no serà ne-
cessari que impliquis el passaport to t el temps, podent deixar-ho 
amb seguretat en l’allotjament. Si decideixes viatjar amb l’original, 
deixa una còpia compulsada a una persona de confi ança, per si 
necessita fer alguna gestió en el teu nom, encara que algunes ve-
gades no serà admès. Si fas un poder notarial al seu favor (veure 
pàgina 156), tal vegada ja no sigui necessari per a moltes gestions.
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ruta, especialment si te’n deneguen algun. I encara que ho tinguis es-
tampat en el teu passaport, has de ser conscient que tenir el visat no 
et garanteix l’entrada al país. La decisió, en última instància, queda 
a mans del personal d’immigració, per la qual cosa et recomanem cau-
tela, bon humor i paciència en tots els controls fronterers.

Tenir un visat no t’autoritza necessàriament a visitar qualsevol part 
del país: algunes regions estan vetades als estrangers (per exemple 
a Xina o Birmània) o requereixen un permís especial (com la regió 
GBAO de Tadjikistan).

Tipus de visat

  Turista: és el que normalment necessitaràs per entrar en un país 
i et permetrà viatjar, però no treballar o fi xar-hi la residència. La 
seva durada varia enormement, des d’una setmana fi ns a diver-
sos mesos. Es poden demanar d’entrada única o multi en-
trada (normalment més cars). En funció de l’itinerari que tinguis 
previst realitzar, tingues-ho en compte a l’hora de sol•licitar-ho. 
En alguns països (Turkmenistan, Bhutan...) per emetre-ho exigei-
xen que es contracti un paquet turístic a una agència de turis-
me local, amb el recorregut defi nit, la qual cosa suposa un cost 
elevat i que, a més, estiguis permanentment acompanyat per un 
guia.

  Trànsit: és el que permet travessar un país, sent per tant de 
curta durada. On és difícil aconseguir-ne un de turisme, el de 
trànsit pot ser la solució per a una visita breu: normalment im-
pliquen satisfer menys requisits per expedir-ho, sol ser més fàcil 
i barat d’obtenir. No obstant això, alguns especifi quen els punts 
i les dates exactes d’entrada i de sortida del país. Tingues-ho en 
compte per ajustar la teva ruta. Alguns països, com Estats Units, 
ho exigeixen per fer escala en els seus aeroports.

  Treball: si pretens treballar legalment en un país, sol•licita el vi-
sat de treball en el teu lloc de residència, abans d’iniciar el viatge. 
Els tràmits depenen de cada estat, però el més normal és que 
sigui un procés llarg i costós. Si no tens una oferta o contracte 
d’una empresa local, ho tindràs magre.

  Altres: existeixen altres tipus de visats (residència, negocis...) 
però no són els que normalment se sol•liciten en un gran viatge 
com el que planeges.
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On i quan sol•licitar els visats
Si es pogués, seria ideal emprendre el viatge amb tots els visats ne-
cessaris en el passaport i així no preocupar-se més de la burocràcia 
una vegada en ruta. No obstant això, com hem esmentat, tenen una 
data de caducitat, per la qual cosa molts d’ells podrien haver vençut 
abans d’entrar al país. Per això, si el teu viatge és de més de tres 
mesos, segurament n’hauràs de tramitar molts en ruta.

Alguns països, per permetre l’accés, requereixen que s’hagi obtin-
gut anticipadament. En aquest cas, s’ha de sol•licitar en el seu con-
solat (o secció consular de l’ambaixada), que sol estar a la capital o 
en les principals ciutats de cada país. Si encara no has començat el 
viatge i en el teu no és possible, hauràs d’esbrinar on es troba el més 
proper i sol•licitar-ho allà, des de la distància: segurament hauràs 
d’enviar per missatger la documentació necessària i el teu passaport 
perquè estampin el visat, a més de pagar les corresponents taxes. Una 
altra opció és tramitar-ho a través d’agències de viatges o empre-
ses especialitzades, tant al teu país d’origen com en ruta, que faran 
el tràmit al teu nom. Cobren una taxa, normalment elevada, per la qual 
cosa si tens temps és millor que te n’encarreguis tu directament. Si ja 
estàs en ruta, tingues en compte que sol haver-hi consolats de cada 
estat a les principals ciutats dels països limítrofs, i hauràs d’adaptar 
la teva ruta per passar per les representacions diplomàtiques amb 
antelació.

Uns altres expedeixen el visat a la frontera (terrestre o en 
l’aeroport). En aquestes situacions no és necessari realitzar cap gestió 
prèvia i normalment només et demanaran que paguis una taxa o em-
plenis un formulari d’immigració. La majoria de les vegades s’expedeix 
el visat de turisme amb l’extensió màxima, però en alguns casos es 
donen amb una validesa reduïda (entre 2 i 5 dies) i han de ser 
prolongats en el Departament d’Immigració, a la capital. Això ocorre 
de vegades quan es requereix un visat amb antelació, però al país del 
que procedeixes no hi ha consolat i, per evitar fer gestions, per un 
acord bilateral es permet sol•licitar-ho i obtenir-ho excepcionalment 
a la frontera.

És important informar-se bé perquè no tots els consolats, fi ns i 
tot dins d’un mateix país, tenen els mateixos requisits i condicions: 
poden demanar diferent documentació, no costar el mateix o variar el 
temps de tramitació. N’hi ha alguns de famosos per la difi cultat (o 
facilitat) per obtenir els papers i, fi ns i tot, en ocasions (en països poc 
habituats al turisme), poden exigir una entrevista perquè exposis els 
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motius de la visita, allargant tot el procés. Per això, abans de sol•licitar-
los, va bé llegir la guia, investigar en fòrums d’Internet o parlar amb 
altres persones que han fet abans aquests tràmits: triar el consolat pot 
estalviar-te moltes preocupacions, frustracions, diners i temps.

El procediment de tramitació pot durar hores, dies o setmanes, 
per la qual cosa, especialment si estàs en ruta, és molt important pla-
nifi car bé la seva sol•licitud. A més, obtenir-los quan ja estàs de 
viatge pot no ser una tasca fàcil. És possible que t’enfrontis a situa-
cions absurdes com que et diguin que has de sol•licitar-ho al teu 
país d’origen (quan fa tres mesos que en vas sortir i  ja hauria caducat) 
o que no els expedeixen si no ets nacional del país on ho sol•licites. 
Normalment aquestes situacions es resolen amb perseverança 
(veure pàgina 188).

En resum, és fonamental:

1. Informar-se de si és necessari tenir el visat anticipadament 
(pots fer-ho a la pàgina web del ministeri d’afers exteriors del 
teu país). 

2. Esbrinar on es pot sol•licitar (i si et trobes en ruta, adaptar-la 
si cal).

3. Informar-se de quina documentació es demana (veure el 
següent apartat) i quant de temps trigarà la tramitació.

4.  Començar els tràmits amb temps sufi cient, per minimitzar 
el risc de retards i entrebancs en el teu camí per culpa de la bu-
rocràcia.

Documentació per sol•licitar un visat
La documentació que es requereix per expedir un visat varia enor-
mement d’un país a un altre i, també, entre consolats. El millor és 
informar-se directament allà on l’hagis de sol•licitar. Et poden demanar 
un o diversos dels següents papers (o fi ns i tot uns altres que no es 
troben en la llista per ser menys freqüents):

  Passaport, en bon estat, amb més de 6 mesos de vigència i al-
menys una fulla en blanc.

  Vàries fotografi es grandària carnet, en color.
  Bitllet d’anada i tornada, per demostrar que sortiràs del país. 
  Reserva d’allotjament per a la teva estada.
  Extracte de compte bancari, per acreditar que tens diners 

sufi cients per poder viure durant el temps que estiguis al seu 
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territori (sol ser vàlida una impressió del saldo del teu compte 
bancari o tenir targeta de crèdit).

  Carta d’invitació d’un resident al país que vols visitar. Aquest 
document recull les teves dades i els de la persona que et rebrà, 
el seu domicili, dates d’entrada i sortida, llocs que visitaràs, motiu 
del viatge... En ocasions s’exigeix que la carta sigui certifi cada 
davant d’un notari o que s’enviï per fax al consolat, per verifi car 
la seva autenticitat i la seva procedència. La solen sol•licitar els 
països menys acostumats al turisme o aquells que temen que els 
qui entren com a turistes no surtin i es converteixin en residents.

  Carta d’invitació d’una agència de viatges. De vegades és 
un pur formalisme i, pagant una taxa, obtindràs una invitació per 
entrar sense necessitat que coneguis a ningú del país. Moltes 
agències les expedeixen per una quantitat variable, sense que ha-
gis de contractar cap altre servei.

  Itinerari a seguir pel país.
  Dades del vehicle en el qual et desplaçaràs: matrícula si es 

tracta d’un cotxe privat, bitllet d’autobús o tren… 
  Carnet de vacunació si hi ha alguna vacuna obligatòria (veure 

l’apartat “una altra documentació”).

Renovació del visat
Normalment, les autoritats d’immigració permeten renovar o es-
tendre el visat una vegada has entrat al país, per si vols quedar-te 
més temps. En alguns casos hauràs de fer-ho abans que venci i, en uns 
altres, el mateix dia o al següent. No obstant això, segons la burocràcia 
del país, pot resultar més senzill i econòmic sortir del país i tornar 
a entrar que sol•licitar l’extensió. Novament, és important informar-
se molt bé del procediment i dels temps, ja que si caduca i no l’has 
renovat, et trobaràs en situació il•legal i podran multar-te.

Més recomanacions per sol•licitar visats
A l’hora d’anar a un consolat, tingues en compte que no tenen 
l’obligació d’emetre’t el visat si no volen o si no els hi causes bona 
impressió. Per això és millor anar ben vestit (posa’t la roba més for-
mal que tinguis) i endreçat. Tingues en ment un recorregut, potser 
hauràs de demostrar-los que tens ganes de visitar el seu país i que 
coneixes els seus principals atractius turístics. També és recomanable 
conèixer (que no reservar) el nom d’algun hotel per si et pregun-
ten on t’allotjaràs (en molts formularis ho sol•liciten). Si ets periodis-
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ta o alguna altra professió que pugui resultar incòmoda per al govern 
de torn (per exemple en països on hi ha algun confl icte o on no es 
respecten la llibertat d’expressió o els drets humans...), valora si et 
convé declarar-ne una de diferent. Un professor, per exemple, no sol 
aixecar sospites.

Quan t’ho donin, comprova que estigui tot conforme al que 
has demanat, especialment les dates de caducitat i de validesa i el 
nombre d’entrades al país. Assegura’t també a partir de quin moment 
comença el període de validesa, doncs en alguns països és des de la 
data d’expedició del visat i en uns altres des de l’entrada al país. Si és el 
primer i ho desconeixies, pot ser que quan entris no tingui amb prou 
feines durada i hagis de sortir abans del que esperaves.

Si vas a fer ruta per diversos països, procura planifi car bé el mo-
ment de sol•licitar els visats per evitar llargues esperes. Per exemple, 
pot ser una bona idea que a l’arribar a un país tramitis el del següent, 
de manera que si l’espera és d’una o dues setmanes, puguis recórrer la 
zona i després recollir el document. Quan hagi de ser realment llarga 
(un mes), per no estar aturat pots intentar sol•licitar-ho en un país i 
recollir-ho en un altre, encara que pot ser difícil perquè molts conso-
lats no hi estan habituats. Una altra opció molt recomanable és demanar 
en una mateixa ciutat els permisos per als propers dos o tres països 
(si planeges entrar–hi abans que vencin les dates de caducitat, és clar), 
concentrant així els períodes de tramitació en un mateix moment i 
evitant perdre temps a cada país. I, sobretot, no deixis per a l’últim 
minut la sol•licitud del visat, perquè es pot endarrerir inesperadament 
més del que calcules (per exemple, perquè les ambaixades tenen els 
festius del país al que representen i els del lloc on es troben).

En general, és millor portar els visats per anticipat sempre que 
sigui possible, especialment en països amb fama de corruptes. Així evi-
taràs malentesos i possibilitats de xantatge a les fronteres.

En iniciar el viatge, porta moltes fotos de carnet, entre dos i 
quatre per cada país que pretenguis visitar, ja que te les demanaran 
quan sol•licitis un visat. És recomanable portar-les des del teu país 
d’origen, així estalviaràs temps i diners. Una bona idea és portar amb 
tu (o enviar-la al teu correu electrònic o pujar-la al núvol) una planti-
lla amb fotos de carnet (preparada a una grandària 10x15, en jpg) 
per a poder imprimir-les fàcil i econòmicament en cas que se t’acabin 
i no haver de treure unes noves.

Per veure com solucionar els possibles problemes que puguin sor-
gir l’hora de sol•licitar un visat, consulta el pàgina 188.
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Una altra documentació

Certifi cat internacional de vacunació
Per permetre l’entrada en alguns països, s’exigeix la protecció con-
tra certes malalties, en concret, la febre groga o la meningitis. Així 
que si vols visitar-los, hauràs de vacunar-te contra elles. Per demostrar 
que ho has fet, les autoritats sanitàries et lliuraran un certifi cat de 
vacunació (una cartilla de color groc) que té validesa internacional. 
Allà s’hi detallen les injeccions rebudes i la data (veure capítol 8). 
Es tracta d’un document molt important: si no pots certifi car que 
t’han administrat les vacunes requerides, no se’t permetrà l’entrada a 
aquest país. Hauràs de presentar-ho quan sol•licitis un visat en 
el consolat i, també, a les autoritats que ho requereixin per entrar o 
circular pel país. Alguns països també exigeixen aquest document si 
veuen en el teu passaport que has estat en països afectats per febre 
groga: per tant, no solament és important conservar-ho durant tot el 
viatge, sinó fi ns i tot després d’haver-ho acabat.

 Si estàs en ruta, fes tot el possible per no perdre el certifi cat, perquè 
obtenir-ne’n un de nou és un procés complicat (en el qual l’ambaixada 
no pot ajudar-te): hauràs de sol•licitar un duplicat en el centre de vacuna-
ció on es va emetre. Com que telefònicament no és possible, algú de la 
teva confi ança haurà de fer-ho per a tu, presentant una fotocòpia del teu 
document nacional d’identitat i una carta en la qual l’autoritzis a fer-ho. 
Aquesta gestió serà més àgil si la carta inclou el número del teu certifi cat 
de vacunació, que et recomanem que deixis anotat o fotocopiat en un 
lloc segur. Si no et vacunes a Espanya, pregunta en el teu centre mèdic 
com procedir en cas de pèrdua del certifi cat. Una vegada que aquesta 
persona tingui el carnet, haurà de fer-t’ho arribar allà on et trobis per 
correu o missatgeria (veure pàgina 189).

Permís de conducció internacional
Encara que en molts països podràs conduir amb el teu permís de 
conducció ordinari, en uns altres es requereix l’internacional. Tant si 
planeges fer-ho com si no (mai se sap si voldràs llogar un cotxe en 
algun moment) et recomanem que ho obtinguis al teu país d’origen, 
abans de sortir. Generalment es tracta d’un tràmit senzill i ràpid. El 
document té validesa d’un any, per la qual cosa convé sol•licitar-ho en 
la data més propera possible a la de la teva partida.

Si estàs en ruta durant més d’un any, el teu permís expirarà. Per ob-
tenir-ne un de nou necessitaràs ajuda: una persona ha de presentar 
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en el teu nom, a l’autoritat de tràfi c competent (on ho vas sol•licitar, 
preferiblement), els originals i fotocòpies del teu document nacio-
nal d’identitat, permís de conduir i una carta d’autorització, a 
més de fotocòpies, dues fotos i el pagament de les taxes. Si portes els 
dos carnets originals, deixa una còpia compulsada (feta per la pròpia 
autoritat de tràfi c). Amb tot això, haurien d’emetre-ho al moment. 
Després, aquesta persona haurà de fer-t’ho arribar al lloc on estiguis 
per correu o missatgeria (veure pàgina 190).  

Carnets de descompte 
Hi ha carnets de diferents característiques que acrediten una condició 
personal: d’estudiant (ISIC), d’alberguista internacional (HI), jove, amics 
dels museus... En alguns llocs aquests documents poden resultar útils per 
obtenir descomptes en transports, entrades a museus, activitats o allot-
jaments. Informa’t al teu país dels requisits per obtenir-los i si poden ser 
d’utilitat en els llocs que vagis a visitar.

Carnets professionals
Algunes professions (premsa, ensenyament…) s’acrediten amb un 
carnet que, de vegades, permet gaudir de descomptes o entrades gra-
tuïtes. Si pertanys a alguna d’elles, emporta’t el carnet i pregunta sem-
pre, mai se sap quan et pot ser útil.

Carnets d’activitats que requereixen llicència
Si planeges bussejar o fer activitats que requereixin una certifi cació, 
no t’oblidis el teu carnet perquè et serà requerit per practicar-les.

Certifi cat mèdic
Si tens més de 65 anys, és possible que en alguns llocs et demanin un 
certifi cat mèdic per assegurar-se que estàs en bona forma física ja que, 
en cas de contratemps mèdic, el rescat o l’atenció sanitària pot ser 
molt complicada d’aconseguir. Un exemple on ho solen exigir són els 
vaixells de càrrega o creuers. No obstant això, en altres ocasions el 
certifi cat se sol•licita a tothom independentment de l’edat: per exem-
ple, per fer senderisme pel canó del riu Fish a Namíbia es requereix un 
permís que no es dóna sense el certifi cat mèdic. En qualsevol cas, no 
serà difícil obtenir-ho en ruta si ho necessites. Pregunta a l’ambaixada, 
ofi cina de turisme o a l’hotel on t’allotgis: ells sabran a quina clínica o 
doctor pots demanar-ho.
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Targeta Sanitària Europea 
És el document emès per l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
(INSS) que permet l’accés dels seus titulars a l’assistència sanitària en 
la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu i Suïssa. Si tens nacionalitat 
o residència en aquests països i només viatjaràs per aquesta regió, pot 
ser sufi cient per assegurar-te una bona atenció sanitària, encara que no 
sempre serà gratuïta (i mai inclourà la repatriació). Si no, és recomana-
ble contractar una assegurança de viatges (capítol 7).

Documentació per a vehicles (motos, automòbils, 
furgonetes…)

  Carnet de passatge (Carnet de Passages en Douane) és el passa-
port del vehicle en el qual viatges, ja sigui automòbil, motocicleta, 

Una idea que et facilitarà la vida i t’estalviarà temps és que et facis 
una targeta amb les dades més importants i útils, per tenir-la 
sempre a mà i poder utilitzar-la en qualsevol moment. Així, quan 
et demanin per enèsima vegada que lletregis el teu cognom, si 
tens una emergència mèdica, t’han robat les targetes de crèdit o si 
no te’n recordes de la data d’expedició del passaport a l’omplir un 
formulari, podràs treure-la, mostrar-la o llegir-la. El millor és que 
tingui la grandària d’una targeta bancària i que estigui plastifi cada 
perquè sigui duradora. Preferiblement, escriu-la en un idioma in-
ternacional i amb majúscules, perquè la pugui llegir sense difi cul-
tats la persona a la qual la hi mostris. A la targeta hauries d’indicar:

  El teu nom i cognoms (que quedi clar quin és quin).
  Nombre, data d’expedició i caducitat del teu passaport.
  Nom de l’asseguradora, telèfon, número de pòlissa i data 

d’emissió de la teva assegurança de viatge.
  Telèfon de cancel•lació de les teves targetes bancàries (i de la 

targeta SIM si la portes amb tu) i el del teu banc.
  Grup sanguini i si tens alguna al•lèrgia (especialment a medi-

caments).
  Nom i telèfon d’una persona de contacte en cas d’emergència 

(procura que sigui algú resolutiu i que no entri en pànic si rep 
una trucada perquè t’ha passat alguna cosa).
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camió o algun altre. En realitat és un permís d’importació 
temporal de vehicles que garanteix el pagament de drets 
aranzelaris en cas que el vehicle es quedi al país de forma defi -
nitiva sense regularitzar la seva situació (si es ven, es regala o es 
deixa abandonat). No és obligatori en molts països, però sí 
ho és en alguns de l’Àfrica, l’Àsia i molts del Pròxim Orient, així 
com a Austràlia. La llista varia constantment, així que hauràs 
d’investigar si el país o països que vols visitar ho requereixen, o 
no, abans d’anar. El carnet de passatge funciona a mode de fi ança, 
doncs intenta assegurar que el vehicle que entra en un país no 
serà venut allà. S’ha de segellar a l’entrada i sortida dels paï-
sos que ho requereixin. A Espanya ho tramita el RACE en amb 
prou feines tres dies, però abans cal obtenir un aval bancari per, 
aproximadament, el 50% del valor del vehicle, segons uns criteris 
que el RACE estableix. Amb això, el permís de circulació del co-
txe, la fi txa tècnica, els papers de la ITV si la va passar i una mica 
menys de 300 euros, s’emet aquest document que dura un any 
(per a viatges de més temps, consulta amb el RACE). Hi ha altres 
països on no és obligatori i, en canvi, es requereix un passavant 
o salconduit, un certifi cat d’importació temporal que, per un 
petit import, permet circular pel seu territori durant un període 
determinat. Es compra a la frontera, en entrar, i es retorna en 
les duanes en sortir. 

  L’assegurança obligatòria del teu vehicle a Espanya té valide-
sa exclusivament als països adherits al Conveni Multilateral de 
Garantia, principalment països de la Unió Europea. Si vas a sortir 
d’aquesta regió convé adquirir la “carta verda”.

  L’anomenada “carta verda” (certifi cat internacional 
d’assegurança de responsabilitat civil de vehicles terrestres au-
tomòbils) és un document que acredita que el vehicle té 
l’assegurança obligatòria vigent i que la cobertura mínima 
d’aquest serà reconeguda i acceptada als països signataris de 
l’acord (46 en 2012). La seva funció és ajudar a les víctimes 
d’accidents de trànsit entre vehicles de diferents nacionalitats. 
Cobreix tots els països europeus i alguns del Magrib i Pròxim 
Orient. En la UE no és obligatòria si el vehicle és d’un d’aquests 
països, però sí ho és en el Magrib i el Pròxim Orient. A Espanya, 
la pots sol•licitar a la teva companyia d’assegurances habitual o 
a Ofesauto.
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  Com les assegurances de cobertura mundial són astronò-
micament cares, en la resta de països del món és recomanable 
contractar una assegurança tan aviat entris, que cobrirà les 
despeses derivades d’accidents que puguis tenir en aquest país. 
Encara que molts no ho requereixen per accedir a ells, és més 
que recomanable tenir-ho. Normalment es compra a la mateixa 
frontera, encara que en molts llocs on no és pràctica habitual 
assegurar els vehicles, hauràs de contractar-ho en alguna assegu-
radora de la primera ciutat que trobis. El millor és informar-se 
a cada país. En algunes àrees del món l’assegurança es treu per 
zones (l’Àfrica de l’Oest, l’Àfrica Central…).

  Permís de circulació vigent.
  Fitxa tècnica del vehicle.
  Documents acreditatius de la Inspecció Tècnica de Vehicles 

que hagi passat el vehicle.
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7. L’ASSEGURANÇA DE VIATGE

Tot pot succeir en un segon i, el més greu, potser no puguis fer-hi res 
per evitar-ho: un accident del taxi compartit senegalès en el qual vas, 
una patinada de la moto que condueixes per Xile o una torçada de 
turmell mentre fas senderisme a Tibet. Així és, viatjar incrementa els 
riscos de patir accidents, encara que només sigui per la quantitat de 
temps que es passa traslladant-se d’un costat a un altre (a més, en 
condicions moltes vegades precàries). Però no només per això, també 
s’és vulnerable a les malalties, a l’estar més exposats a bacteris als 
quals el cos no està habituat o a aquests estranys virus que decideixen 
utilitzar el nostre cos per demostar el seu poder.

En alguns casos, desgraciadament, és possible que requereixis 
atenció mèdica, fi ns i tot l’hospitalització, siguis on siguis. Potser al 
teu país d’origen l’assistència sanitària sigui assequible, però en molts 
altres, tant desenvolupats com en vies de desenvolupament, pot ser 
extremadament costosa. I aquest no serà un aspecte en el qual 
vulguis estalviar.

Així que, encara que contractar una bona assegurnça et sembli car, 
és una de les millors inversions que podràs fer i, en cas de patir 
algun contratemps, t’alegraràs de tenir. No només hi ha els motius 
econòmics: també simplifi ca els tràmits en cas d’accident, malaltia o 
repatriació, ja que és la companyia qui s’encarrega de dur-los a terme i 
no tu o la teva família, a més d’altres cobertures que també et puguin 
ser d’utilitat.
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La nostra recomanació no pot ser més clara: contracta una bona 
assegurança. En aquest capítol et donem les eines perquè puguis triar 
la que millor s’adapti al teu viatge.

Què és una assegurança?
Una assegurança és un contracte per el qual una companyia asse-
guradora indemnitza o cobreix les despeses derivades d’un dany (un 
accident, una malaltia...) produït a una persona (l’assegurat), d’acord a 
les cobertures convingudes i mitjançant el cobrament anticipat d’una 
prima (el que costa contractar-ho). Habitualment, tenen una validesa 
d’entre un dia i un any i el normal és subscriure-ho per el temps 
que vagi a durar el teu viatge. Encara que si no ho tens molt clar 
abans de començar, pots contractar-ho per una mica més de temps 
o prorrogar-ho a mesura que ho necessitis. Això sí, quantes més 
vegades ho estenguis i menor sigui la pròrroga, més car sortirà. Les 
companyies divideixen el món en diverses zones i, depenent d’on 
vagis, hauràs d’optar per un que sigui vàlid per a una, diverses o totes 
aquestes zones. Les pòlisses cobreixen diferents tipus de contin-
gències: unes no són modifi cables i unes altres parteixen d’un segur 
bàsic que es pot complementar amb cobertures específi ques i així 
donar resposta a les diferents necessitats. Com a conclusió, tingues en 
compte que com més temps, més zones i més eventualitats cobreixi 
l’assegurança i majors siguin les indemnitzacions, major serà la prima a 
pagar. Però alhora viatjaràs amb més tranquil•litat. Tu decideixes.

Tipus d’assegurança

Assegurança d’accidents i assistència sanitària
És el més bàsic, cobreix les despeses mèdiques derivades de patir 
un accident o una malaltia. Acostuma a cobrir les despeses de 
medicaments, atenció sanitària, proves mèdiques, hospitalització i de 
repatriació en cas de malaltia greu o mort. També acostuma a oferir 
indemnitzacions en cas d’invalidesa, amputació...

Assegurança de viatge
És més complet que l’anterior, perquè a banda d’oferir cober-
tura en cas d’accident i necessitat d’assistència sanitària, inclou les 
despeses derivades de contingències com a pèrdua, retard o dany 
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a l’equipatge, pèrdua o retard de vols, robatori de documents, 
cancel•lació o retorn anticipat del viatge, segrest, etc.

Assegurances específi ques
Cobreixen les despeses derivades d’accidents ocorreguts durant la 
pràctica d’alguna activitat com busseig, senderisme, escalada o 
paracaigudisme. Si pertanys a una federació, potser la seva assegurança 
et cobreixi quan practiquis aquest esport, encara que el més probable 
és que estigui restringit al teu país d’origen o limítrofs.

Assegurança de la targeta de crèdit
Les targetes de crèdit ofereixen una assegurança d’accidents en des-
plaçaments, sempre que en produir-se el dany en un transport, el bit-
llet o lloguer s’hagués pagat amb la targeta. No obstant això, només 
cobreixen o indemnitzen al titular i usuaris (fi ns a un import màxim) 
en cas de defunció, invalidesa permanent o segrest, la qual cosa 
té una utilitat relativa. També indemnitzen al titular de la targeta en 
cas de defunció o invalidesa permanent si el succés succeeix durant 
la vida quotidiana, en una quantitat igual a les compres realitzades 
en l’últim any. 

Les tarjetes American Express disposen de més cobertura: una as-
segurança de viatge -que inclou overbooking, pèrdua d’equipatges 
i altres imprevistos en aquells trajectes pagats amb aquesta targeta-, 
i una assegurança d’accidents i cobertura sanitària per al titular, 
circumscrita a un màxim de 60 dies de viatge.

Com contractar una assegurança
Una assegurança es pot contractar a través d’una corredoria 
d’assegurances, que coneixen amb detall clàusules i preus. També es 
pot contractar directament amb la companyia asseguradora, 
difícil el què sol ser fàcil: no són tantes les que ofereixen productes 
especialitzats en viatges i les seves pàgines web solen contenir infor-
mació detallada. Si aquesta és la teva opció, és important comparar 
l’oferta fi ns a trobar la que millor s’adapta a les teves necessitats. 

És fonamental llegir bé la lletra petita, en la qual es detallen les 
restriccions de les cobertures, per estalviar-se disgustos en ruta. Si al 
teu país no trobes qui t’ofereixi el que necessites, pots contractar els 
serveis d’una companyia internacional, però assegura’t que siguin 
vàlids per a la teva nacionalitat.
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L’assegurança es pot contractar amb tanta antelació com vulguis, 
podent defi nir la data de la seva entrada en vigor. Aquesta pot ser 
la data de sortida o la data de compra del bitllet d’avió. Així quedaria 
coberta una possible cancel•lació del vol, encara que “malgastaràs” 
part del temps de cobertura. Així que si vas a comprar el bitllet amb 
molta antelació, pots comprar una assegurança de cancel•lació 
específi ca de l’agència o companyia aèria (que cobreixi el període 
entre la compra i el vol) i posar com a data d’inici de la teva assegu-
rança de viatge la data del vol.

Cada assegurança és un món i abans de contractar-ne una, t’has 
de fi xar-te bé en:

  Condicionants de l’assegurat: hi ha companyies que no per-
meten la contractació si no s’està en cert rang d’edat (les per-
sones majors de 70 ho tenen difícil o caríssim) o si s’està emba-
rassada o, per exemple, redueixen les indemnitzacions a persones 
menors dependents. Altres pot ser que no cobreixin certes despe-
ses mèdiques si es tenen malalties prèvies o, si ho fan, que sigui 
a primes més altes.

  La durada màxima: per a sortides de poques setmanes hi ha 
molta oferta, però per a viatges més llargs són menys les compan-
yies que els ofereixen.

  Les contingències cobertes: normalment es llisten cobertu-
res per a vint o més successos, però la realitat és que n’hi ha de 
realment importants i, d’altres, d’accessòries. Les més habituals i 
ofertades són:

  Assistència mèdica i sanitària.
  Repatriació o transport sanitari de ferits, malalts o del cadàver 
en cas de defunció.

  Retorn anticipat per hospitalització o defunció d’un familiar, 
sinistre greu en la llar o local professional de l’assegurat.

  Robatori i danys materials a l’equipatge.
  Demora en el lliurament de l’equipatge facturat.
  Retard del viatge per sortida tardana del mitjà de transport.
  Defensa de la responsabilitat penal a l’estranger.
  Garantia de responsabilitat civil privada.

  Cobreix activitats? Si planeges realitzar alguna activitat es-
portiva, com busseig, senderisme o esquí, fi xa’t si està coberta. Al-
gunes que tu no consideraries esportives, com caminar per sobre 
de 2.000 metres, són vistes per les companyies com a esports de 
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risc i, per tant, no estan assegurades. Si la pòlissa no inclou esports 
per defecte, moltes vegades es poden afegir com un extra.

  Quant cobreix: hauràs de comparar els diners amb els que es 
comprometen a indemnitzar-te per cada contingència. Hi ha uns 
límits totals i, generalment, uns unitaris (per exemple, hi ha un 
màxim per a indemnitzacions en cas de dany o trencament del teu 
equipatge però també pot haver-hi un límit per cada objecte de 
valor contingut). Com més àmplia sigui la cobertura, millor. Però 
també serà més cara.

  Restriccions a la cobertura: les assegurances (en gairebé totes 
és així) no tindran validesa en països o zones en guerra, confl ic-
te armat o, simplement, on el ministeri d’afers exteriors del país 
on s’ha emès no recomani anar-hi. Això últim és important, perquè 
cada país té unes recomanacions diferents i hauràs de tenir clar les 
que segueix la teva assegurança (ho indicarà en la pòlissa).

  Les franquícies: és habitual que, per evitar la reclamació de nom-
broses despeses de petita quantia (pèrdua d’una navalla, compra 

Tingues en compte també que, per molt que ens agradés, les 
assegurances no ho cobreixen tot. Per exemple, no ho faran 
en cas d’accident de moto si vas sense casc o si el cotxe on 
t’han robat la motxilla trencant el cristall no es trobava en un 
aparcament vigilat.

Al nostre entendre, les despeses més importants són els met-
ges, l’hospitalització, el rescat i la repatriació, és aquí on cal 
disposar de la major cobertura possible. Que estigui inclosa la 
responsabilitat civil també és interessant, en cas que siguis tu 
qui accidentalment provoqui danys a una altra persona. Hauràs 
de valorar la importància que té per a tu la resta d’eventualitats 
que es cobreixen, com la cancel•lació del viatge, danys a les te-
ves pertinences, retard en el transport, segrest... ja que poden 
encarir-ho i ser, alhora, difícils de reclamar o aconseguir ser 
indemnitzats. Per exemple, en el cas de danys al teu equipat-
ge moltes vegades les asseguradores requereixen el resguard 
d’haver-ho facturat en el mitjà de transport on es va espatllar 
(però en un autobús de l’Índia o un tren de Bolívia no t’ho solen 
donar) o demanen la factura original de l’objecte trencat (que 
potser ja no conserves).
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d’aspirines...), algunes contingències tinguin una franquícia, que és 
la quantia mínima del dany a partir de la qual sorgeix l’obligació 
de l’assegurador. És a dir, que tu hagis de pagar la part inicial 
de la despesa i la companyia es fa càrrec de la resta fi ns al límit 
acordat. La franquícia s’aplica a cadascuna de les contingències i no 
és acumulable. Quant menor sigui, millor serà per a tu.

  Idioma: si contractes una assegurança amb una companyia d’un 
altre país, en cas d’haver d’haver de trucar poldràs parlar amb algú 
amb qui t’entenguis. Abans de contractar-ho, comprova si els ser-
veis d’atenció telefònica disposen d’atenció en català, castellà o 
altres idiomes amb els quals et puguis comunicar de manera efec-
tiva. Confi rma que aquest servei funciona les 24 hores, no voldràs 
tenir una urgència i que et contestés una bústia de veu...

  Forma de pagament: esbrina com s’abonaran les possibles des-
peses. Pregunta si primer pagues tu i després t’ho tornen (si és així, 
abans el pagament s’ha d’autoritzar prèviament) o si la companyia 
ho abona directament. En general, tu avançaràs el pagament de les 
despeses petites (medicines, una visita al metge) i l’asseguradora es 
farà càrrec  de les grans despeses. Però comprova-ho perquè no 
hagis de pagar una elevada despesa d’hospitalització o de repatria-
ció de la teva pròpia butxaca i, desprès, haver d’esperar setmanes 
per recuperar-ho. Les asseguradores tenen, tot sovint, acords amb 
els principals hospitals (i dels quals sortiràs sense haver d’abonar 
res per l’atenció rebuda).

  Preu: varia molt segons els aspectes descrits. Com més gran sigui 
l’àmbit geogràfi c, la durada de la pòlissa, les contingències cober-
tes i les seves quanties, més car serà. Meny restriccions i franquí-
cies, també ho incrementaran. Algunes companyies et permetran 
eliminar certes cobertures que puguis considerar innecessàries i 
així baixar el cost de la prima (o a l’inrevés, afegir-les, encara que 
s’incrementi el cost). A l’hora de comparar assegurances és impor-
tant que tinguis en compte que el veritable estalvi i la utilitat 
real d’una assegurança no es troba en les petites despeses sinó en 
les contingències greus, com un accident, un rescat, una hospitalit-
zació o la repatriació, que poden arribar a signifi car milers d’euros. 
Si desitges que t’ho cobreixi tot, fi ns i tot despeses molt petites, 
acabaràs pagant una prima molt alta.

Amb tots aquests elements, ja tens les claus per comparar les 
diferents assegurances. La nostra recomanació és que llegeixis molt 
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bé les condicions, les clàusules i, sobretot, la lletra petita per tenir clar 
quines situacions estan realment cobertes. Amb tota la informació 
a la mà, busca l’equilibri entre una bona protecció i un preu assequible.

Algunes companyies que ofereixen assegurances de 
viatge
L’assegurança és un dels preparatius més importants del viatge: no 
escatimis en temps i esforç per trobar la millor opció. Tria una com-
panyia solvent i sòlida i no et guiïs únicament pel preu. De vegades, 
darrere de les grans ofertes s’amaga una lletra petita que fa que el 
que semblava una bon assegurança, amb prou feines tingui utilitat.

Hi ha moltíssimes empreses que els ofereixen, però aquí només 
anem a ressenyar les més fi ables i utilitzades. Et recomanem que 
comencis la teva recerca per aquestes, però tenint sempre en ment 
que no hi ha dues companyies que ofereixin les mateixes co-
bertures ni condicions: unes ofereixen molt bona cobertura en cas 
d’accident, però poca per a despeses mèdiques; algunes no inclouen 
activitats i unes altres cobreixen desenes d’esports; algunes protegei-
xen molt bé el teu equipatge, però no tenen atenció legal en cas de 
necessitat…

Si viatges amb el teu propi vehicle, informa’t de si la teva com-
panyia d’assegurances habitual cobreix danys personals també en 
d’altres països. En cas negatiu, potser sigui possible fer una extensió 
o contractar amb ells l’assegurança de viatge, obtenint així un millor 
preu.

Les millors assegurances espanyoles són Allianz, ARAG, Europ 
Assistance, Europea de Seguros, IATI, Intermundial, Mapfre i el RACC. 
Entre les internacionals destaquen Columbus Direct i World No-
mads. Hi ha també cercadors en internet, com ara “Asegura tu 
viaje”, que comparen diverses companyies, oferint la millor oferta en 
funció dels paràmetres introduïts. Si bé és una bona eina, tingues en 
compte que hi ha moltes empreses que no s’inclouen en l’anàlisi i que 
alguna podria ajustar-se millor a les teves necessitats.

Com funciona una assegurança?
És bó que tinguis present en tot moment quines eventualitats et co-
breix l’assegurança, perquè si succeeix alguna d’elles hauràs de trucar 
a la companyia per donar part. Quan truquis, et demanaran el 
número de la pòlissa i la data d’alta, per la qual cosa has de tenir-les 
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sempre a mà juntament amb el seu número d’emergències. En funció 
de quina sigui la contingència, l’asseguradora t’indicarà què has de fer. 
Si pot costar molts diners, és important confi rmar com i qui efectuarà 
el pagament. Tret de que es tracti d’alguna cosa que demandi ajuda o 
atenció urgent, en comptes de fer una trucada telefònica pots enviar 
un correu electrònic per notifi car la incidència

Per a cada contingència que generi un pagament del qual s’hagi 
de fer càrrec la companyia o que tinguis dret a rebre una compensació 
(acudir al metge, trencament d’ulleres, pèrdua de l’equipatge...) hauràs 
de tramitar un part. Normalment hauràs d’emplenar un formulari 
(que t’enviaran) i adjuntar la documentació que ho acrediti. Per tant, 
és important conservar qualsevol comprovant de pagament, in-
forme mèdic o denúncies a la policia que descrigui  el motiu de la 
reclamació.

Habitualment, les reclamacions es poden fer durant el viatge 
(encara que pot resultar car o poc fi able perquè hauràs d’enviar els 
documents originals i si es perden…), però també podràs esperar 
a que s’acabi la vigència del contracte o el viatge. Gairebé totes les 
companyies donen a l’assegurat un marge (almenys un mes) per fer i 
enviar qualsevol reclamació que no s’hagui fet en ruta.

Una cobertura mèdica de 6.000 o 10.000 euros et pot 
semblar sufi cient, fi ns que tens un accident greu que preci-
sa d’evacuació, una operació i hospitalització, per exemple. 
Si això et passa a Estats Units o Japó, dos dels països on 
l’atenció sanitària és més cara, el cost pot ascendir a diverses 
desenes de milers d’euros. Si t’ho pots permetre, incremen-
ta al màxim aquesta cobertura. De la mateixa manera, si 
penses que l’atenció sanitària de qualitat en països menys 
desenvolupats és barata, t’equivoques. Els hospitals solen ser 
privats, destinats a tractar a les elits locals a preus elevats. 
Són llocs de qualitat, amb metges generalment formats a Eu-
ropa o als Estats Units. Com que segur que en cas d’accident 
o malaltia t’agradaria que et donessin la millor atenció mèdi-
ca, insistim: contracta una bona cobertura ja que en aquests 
països, un servei de qualitatsurt molt car.
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Quan enviïs la documentació original, conserva’n les fotocò-
pies per si has d’aclarir alguna cosa (i com a justifi cant per a tu). Si 
tot va bé i no hi ha clàusules que et privin del dret a rebre la indem-
nització o el reemborsament, al cap d’un temps rebràs un xec o 
transferència amb la quantia que et correspongui. Si hi havia alguna 
franquícia, la deduiran de l’import total i si et corresponia algun bene-
fi ci extra (per exemple, per hospitalització) ho sumaran.
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8. SALUT: ABANS, DURANT I 
DESPRÉS

Tot i que a les següents pàgines llegiràs moltes coses d’accidents 
i malalties, no t’alarmis ni t’obsessionis: gairebé tot es pot pre-
venir i té fàcil remei. Per això, i encara que’ls riscos existeixen, 
creiem que no justifi carien que deixessis de visitar (excepte en el 
cas d’una epidèmia) aquells països que vulguis conèixer.

Per minimitzar problemes, acudeix al servei mèdic abans de 
marxar i posa’t les vacunes que t’indiquin. Durant el viatge, tin-
gues en compte les precaucions fonamentals i, en cas de símp-
tomes greus, dirigeix-te a un centre de salut. Amb tot, i per peri-
lloses o desconegudes que resultin algunes de les malalties a les 
quals puguis estar exposat, la majoria són fàcilment curables 
amb un medicament administrat a temps. 

No obstant això, els riscos sanitaris sí que són majors 
per a certs grups com nadons i nens, embarassades, perso-
nes majors, inmunodeprimides i/o amb problemes mèdics previs. 
Ho has de tenir en compte si és el teu cas o de la persona que 
t’acompanya.

Finalment, t’expliquem què fer si caus malalt, com mante-
nir un bon estat de salut durant el teu periple i, també, alguns 
aspectes importants de la salut al retorn.
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Abans de marxar
El més prudent es començar el viatge sense molèsties ni problemes 
mèdics, en el millor estat físic possible! Per això, abans de començar 
dirigeix-te al centre de salut i fes-te una revisió mèdica que inclogui 
una anàlisi de sang completa. Així saps que tot està en ordre. Si 
no coneixes el teu grup sanguini, és un bon moment per preguntar-
ho. Si acaba sortint bé, pots portar una còpia de les anàlisis a sobre: 
et servirà d’historial allà on vagis. O, tal vegada, prefereixis comprar 
l’imprès legal i sol•licitar el certifi cat mèdic ofi cial, que per a alguns 
transports o activitats se’t sol•licitarà (veure pàgina 112). 

També hauries d’anar al dentista: no voldràs que, en algun llogaret 
remot, t’hagin de treure un dent per alguna cosa que abans de marxar 
era una petita càries.

Visita a l’oftalmòleg, especialment si utilitzes ulleres o lents 
de contacte. Fes-te’n unes de noves si les necessites i emporta’t la 
prescripció actualitzada, per si has de substituir-les en ruta. Algu-
nes persones fi ns i tot aprofi ten per operar-se de la miopia o 
l’astigmatisme i prescindir així d’ulleres o lents de contacte. Si et 
sotmets a aquesta intervenció, fes-ho com a mínim tres mesos abans 
de la sortida, per fer així totes les revisions necessàries. 

Finalment, si creus que estaràs molt temps en zones remotes, 
tal vegada t’interessi fer un curs de primers auxilis. La Creu Roja 
n’ofereix a distància.

Malalties per les que hi ha vacuna
Per sort, moltes de les malalties serioses que poden afectar-te durant 
un viatge són evitables amb una vacuna. Aquestes són les afec-
cions que es prevenen d’aquesta manera:

  Transmeses per aliments i aigua: còlera, hepatitis A, polio i fe-
bre tifoidea.

  Transmeses per vectors (mosquits): febre groga i encefalitis 
japonesa.

   Transmeses per animals: ràbia.
  De transmissió sexual o sang: hepatitis B.
  Transmeses per l’aire: malaltia meningocòccica, tuberculosi, dif-

tèria i grip.
  Transmeses pel sol: tètanus.
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Les vacunes més habituals són tètanus, febre tifoidea, còlera i hepatitis 
A i B. A més, en funció de les destinacions que es visitin n’hi haurà d’altres 
recomanables (o obligatòries). Excepte la grip, totes són malalties se-
rioses, però si et vacunes correctament no hauries de tenir problemes. 
Per això, no ens estendrem en els seus símptomes ni tractaments.

A casa nostra, els centres de salut administren la immunització per 
a tètanus i hepatitis A i B. És important acudir amb temps perquè 
algunes vacunes requereixen diverses dosis, fi ns i tot amb un interval de 
sis mesos (hepatitis A i B). Hi ha unes altres que no es poden administrar 
durant el mateix dia per possibles reaccions i hauràs d’anar-hi diverses 
vegades.

Els centres de vacunació internacional (CVI) són els qui apliquen o 
prescriuen les vacunes per a altres malalties (febre groga, meningitis, febre 
tifoidea, etc.). Els CVI són serveis mèdics personalitzats, en els quals 
els especialistes assessoren tenint en compte les destinacions, època de 
l’any, durada i tipus de viatge i si es tenen al•lèrgies o malalties cròniques. 
És gratuït, només es paga el cost de les vacunes. Demana cita com a mí-
nim amb sis setmanes d’antel•lació (o més si viatges durant la tem-
porada alta, el servei es col•lapsa). Si vols conèixer anticipadament quines 
vacunes o medicaments antimalàrics es recomana, consulta la pàgina web 
del Ministeri de Sanitat.

No és recomanable posar-se vacunes innecessàries ja que poden pro-
duir efectes secundaris. Per exemple, si no has de passar per zones 
rurals, ni estaràs en contacte amb animals i el país al que et dirigeixes no 
té un brot de ràbia, es possible que no sigui necessari que et protegeixis 
contra aquesta malaltia. En cas de dubte, pregunta al teu CVI. A més, du-
rant la ruta també podràs vacunar-te si decideixes canviar els teus plans 
i visitar països que en principi no havies previst.

Quan et vacunin contra la febre groga i la meningitis meningo-
còccica, no t’oblidis que segellin la teva cartilla ja que són obligatòries 
per visitar alguns països (veure pàgina 111). És recomanable deixar cons-
tància de la resta d’inoculacions.

Finalment, recorda que les vacunes no són infal•libles: asseguren 
un altíssim nivell de protecció i tranquil•litat, però no s’ha d’oblidar la 
precaució.

De què no és possible vacunar-se?
Els CVI informen també dels riscos sanitaris que té qualsevol viatge 
i assessoren sobre com preparar una farmaciola (veure pàgina 85). A 
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més, adverteixen sobre altres malalties endèmiques per les quals 
no hi ha vacuna, els seus símptomes, tractaments i la manera de 
prevenir-les. Les més serioses i esteses es transmeten principalment 
per aigua i aliments, vectors (mosquits), sang i aire. A continuació et 
donem les claus per intentar evitar-les.

Malalties transmeses per aliments i aigua
Són les més habituals en els viatges: diarrea, gastroenteritis, giardia-
si, disenteria, listeriosis, esquistosomiasis (bilharzia)… Per evitar-les, 
especialment en llocs amb condicions higièniques precàries, recorda 
aquesta dita: “pela-ho, bull-ho, cuina-ho o… oblida-ho”. També 
cal tenir en compte aquestes mesures de precaució bàsiques:

   Beure aigua purifi cada, fi ltrada, tractada amb clor o iode (5 go-
tes per litre, si la concentració de iode és del 2%) o bullida com 
a mínim 5 minuts. Si compres aigua embotellada, assegura’t que el 
precinte no està trencat.

   Menjar només fruita i verdura pelada o que hagi estat rentada 
amb aigua potable.

   No menjar carn, peix i ou cru o poc cuinat.
   No prendre begudes amb gels ni gelats.
   Rentar-se les mans sovint, especialment abans de menjar. Si no 

hi ha accés a sabó i aigua cal fer-ho, com a mínim, amb un desin-
fectant.

   La bilharzia es transmet per diminutes larves que viuen en rius i 
llacs d’aigua dolça. S’ha d’evitar banyar-se, dutxar-se o cami-
nar en aquesta aigua si se sap que hi ha aquesta infecció. Si ja s’ha 
fet, cal assecar-se molt bé, enèrgicament. Tampoc s’ha de beure 
o rentar la roba en ella.

És possible que en un gran viatge, especialment si visites llocs 
remots, aquesta conducta prudent sigui impossible d’observar en 
tot moment. No solament això, sinó que seguir-la al peu de la lletra 
farà que perdis l’oportunitat de provar menjars i begudes 
fantàstiques i exòtiques. Així que si et ve de gust una amanida, 
un suc de fruites, beure d’una font o menjar en llocs de carrer va-
lora la situació, sobretot observant què fan les gents locals. Beuen 
d’aquesta aigua? Aquest guisat acaben de cuinar-ho o porta diversos 
dies a l’espera de clients? Els cuiners estan endreçats? Hi ha molta 
clientela i rotació en el restaurant o sempre està buit? La nostra 
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recomanació és que, sense oblidar la prudència, si el teu instint 
i sentit comú et diuen que pots menjar-ho, ho facis. En la majoria 
de les ocasions el màxim que pot produir-te és una descomposició 
que et passarà ràpidament. A poc a poc veuràs com el teu estó-
mac s’enforteix i s’habitua als bacteris locals i a les teves noves 
condicions de vida.

Alguna cosa que gairebé totes les persones que viatgen expe-
rimenten en algun moment és la diarrea. No només l’aigua i el 
menjar causen aquest problema, també ho fan els nombrosos canvis 
físics i mediambientals: si hi ha exposició a diferents altituds, graus 
d’humitat i temperatures; s’està en contacte amb una altra fl ora 
microbiana; se sent estrès i cansament... Per combatre-la, beu molta 
aigua amb sèrum en pols o begudes isotòniques per evitar la des-
hidratació i reposar els minerals perduts; menja únicament si tens 
gana i fes-ho en petites quantitats: menjars suaus i aliments amb fé-
cula (arròs, patata bullida…) i gens d’aliments àcids o grassos, llet o 
alcohol. Si no és seriosa, el millor es deixar que “fl ueixi” i passarà 
en dos o tres dies. L’excepció són aquells casos en què no és fàcil 
acudir al lavabo o parar quan vols (per exemple, si has de fer un tra-
jecte llarg amb autobús), en els quals pots prendre algun antidiarreic 
(veure pàgina 85). Però si tens febre constant, sang o mucositats a la 
defecació hauries d’anar a un centre de salutja que potser s’estigui 
ocasionant un bacteri o un virus resistent i necessitis tractament. 
D’altra banda, si estàs prenent la píndola anticonceptiva hauries 
de saber que la diarrea disminueix la seva efectivitat. 

Però aquests mateixos canvis també poden causar el contrari: 
restrenyiment. En aquest cas, menja més fruita, fi bra i líquids e 
intenta que les condícions horripilants no et tirin per terra el teu 
esforç per dur a terme les teves necessitats diàries. El teu cos apre-
ciarà el detall. Si no reacciona, uns laxants poden ajudar-te.

Els paràsits intestinals són una altra de les molèsties habituals 
dels viatges. Normalment es transmeten a les persones a través 
de carn o peix poc cuinat. Provoquen diarrea, pèrdua de pes, can-
sament evident o anèmia. El tractament, una vegada diagnosticat, 
és molt ràpid i senzill, normalment n’hi ha prou amb un parell de 
pastilles.

Finalment, i encara que pugui semblar desagradable dir-ho (i fer-
ho), aprèn a conèixer els teus excrements: és un indicador de 
com està el teu cos. Mira com evolucionen, especialment si tens 
diarrea.
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Malalties transmeses per vectors (mosquits 
principalment)
Les malalties més comunes transmeses a través de picades de mos-
quit, com el paludisme (o malària), el dengue o la leishmaniasis, només 
tenen lloc en algunes zones del món, per la qual cosa és important 
que t’informis de si hi ha risc allà on vagis. La millor protecció contra 
aquestes malalties és la prevenció, la qual cosa signifi ca evitar que els 
mosquits et piquin. Per això: 

  Dorm sota una mosquitera sense trencaments ni forats, 
impregnada amb permetrina, ben encaixada per sota del 
matalàs o tocant el terra per complert. Si no en tens cap, 
en països on els mosquits són un problema es poden com-
prar fàcilment en farmàcies o mercats. A l’adquirir-la, tingues en 
compte que n’hi ha d’un, dos i quatre ganxos. Aquestes últimes 
són les més còmodes, encara que ocupen més espai i són més 
difícils de penjar. Molts allotjaments n’ofereixen, però inspeccio-
na-les bé: de vegades no estan en bon estat i preferiràs utilitzar 
la teva. Per als allotjaments on no hi hagi mosquitera et serà útil 
tenir xinxetes, corda d’estendre i una mica de cinta aïllant per 
poder subjectar-la a la paret o al sostre. Si dorms en una tenda 
de campanya, comprova que la tingui incorporada.

  Usa repel•lents. N’hi ha de diversos tipus, amb diferent nivell 
de protecció: suau, amb 50% de DEET (dietiltoluamida) i, per a 
zones molt tropicals, amb el 95% de DEET. Altres compostos 
recomanats inclouen ANAR3535, icaridina o elements natu-
rals. També es poden aplicar a la roba, si els mosquits són molt 
agressius (encara que en aquest cas és millor haver-les remullat 
amb permetrina). Hi ha antimosquits en aerosol, “roll-on”, per 
endollar i d’ultrasons (els que generen més dubtes de la seva 
efectivitat). Evita els que s’apliquen directament amb les mans, 
com una crema.

  Vesteix roba de color clar o neutre, que no sigui brillant. A 
primera i última hora del dia utilitza màniga i pantaló 
llarg (que cobreixi braços i cames). No oblidis de protegir els 
turmells, els canells  i el coll.

  Si has d’estar a l’aire lliure, encén espirals antimosquits, el seu 
fum els espanta. Si descanses a l’habitació, i no vols fer-ho sota la 
mosquitera, compra un pot d’insecticida per fumigar la cambra 
o repel•lents en forma de pastilles per connectar a l’endoll.
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  Dorm o descansa en zones amb aire condicionat o ventila-
dor (als mosquits no els agrada el fred ni el vent).

El dengue és una malaltia transmesa per la femella del mosquit 
aedes aegypti, que només pica durant el dia. Sol causar febre, mal de 
cap i dolor muscular agut. Dura entre una setmana i deu dies i no hi 
ha més tractament que estar en repòs i combatre els seus símptomes. 
La leishmaniasis és transmesa per la mosca de la sorra. Provoca 
úlceres cutànies i pot afectar a la mucosa i òrgans interns, però té 
cura. Ambdues es donen a l’Amèrica del Sud, l’Àfrica Equatorial, l’Àsia 
i Europa i només són mortals en casos excepcionals.

La malària o paludisme és, en canvi, ràpida i altament mortal, so-
bretot si és del tipus cerebral. Es tracta d’una de les malalties més te-
mudes però, amb prevenció, i un tractament adequat i a temps, pot ser 
lleu. Les dones embarassades, les criatures, les persones que conviuen 
amb el VIH/Sida, pacients inmunocompromesos i les persones de més 
edat tenen més risc de malaltia severa. Es dona en zones tropicals de 
l’Àfrica, de l’Àsia i d’Amèrica. És inoculada per les femelles del mosquit 
anopheles quan estan criant, que piquen al capvespre, quan surt el sol 
i de nit. Comença amb símptomes semblats a la grip (febre alta, dolors 
a les articulacions, diarrees, suors i esgarrifances) i en uns dies pot ser 
irreversible. La prova (amb una mostra de sang) és ràpida i hauria de 
fer-se als primers indicis.

Ara com ara, no hi ha vacuna, però existeix una profi laxi contra 
la malària que ajuda a reduïr el risc de contraure-la en cas de picada 
d’un mosquit infectat. Hi ha medicaments que inclouen ingredients 
químics (atovacuona, proguanil, mefl oquina, cloroquina) i naturals 
(quinina, artesunato). Els mosquits van desenvolupant resistències, de 
manera que millor si esculls la profi laxi més adequada per a la regió 
on viatges. Informa’t al teu centre mèdic de quina és i com prendre-
la. Les marques més famoses són Malarone i Lariam: es comencen a 
ingerir uns dies abans d’arribar a la zona de risc, durant l’estada i un 
temps després. També pots consultar què fer si has d’estar diversos 

Si t’agrada, beu tònica. No obstant això, és una llegenda urbana 
que el seu contingut en quinina ajudi a evitar les picades de mos-
quit i la malària (la quantitat és tan mínima que necessitaries beure 
diversos litres perquè tingués efecte).
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mesos en zones endèmiques: la teoria diu que pots prendre’t la 
profi laxi, però pels seus efectes secundaris a curt i llarg termini, hi ha 
moltes persones (viatgeres i residents) que opten per no estalviar-se-
la, reforçant i extremant les precaucions com a millor mitjà preventiu. 
Tu decideixes.

I si em contagio amb la malària? En la majoria dels països on 
és endèmica es pot comprar la medicació específi ca en les far-
màcies. El compost òptim dependrà del mosquit que hagi causat la 
infecció. Contra la malària causada per P. falciparum s’indiquen deri-
vats amb artemisina, com Coartem (artemeter i lumefantrina) o Duo-
Cotecxin, o quinina combinada amb un tractament amb cloroquina 
amb primaquina; la malària per P. malariae i P. knowlesi es poden trac-
tar amb cloroquina i amb els mateixos fàrmacs que la malària per P. 
falciparum; per a la causada per p.vivax, p.ovale requereixen, a més de 
la cloroquina, tractament amb primaquina per a les formes remanents 
al fetge.

Compensa comprar el tractament més efi caç en arribar a paï-
sos amb paludisme i incorporar-ho a la farmaciola, per si en un lloc 
remot un metge diagnostica la malaltia però no té el tractament o, en 
última instància, poder automedicar-te si és evident que t’has conta-
giat. Una altra opció per combatre-la és prendre una dosi reforça-
da dels antipalúdics receptats: consulta-ho al centre de vacunació 
internacional abans de viatjar. A països endèmics, davant del dubte de 
si es pateix o no malaria, molts metges prefereixen receptar algun 
tractament per combatre-la . En aquests casos, segueix també les ins-
truccions del personal especialista.

Malalties transmeses per la sang i de transmissió 
sexual
No cal baixar la guàrdia: durant un viatge també es pot contraure 
hepatitis C, VIH/Sida, sífi lis, gonorrea, herpes.... En zones de l’Àsia i de 
l’Àfrica, les malalties de transmissió sexual afecten a proporcions alar-
mants de la població, incidint especialment en els que exerceixen la 
prostitució o consumeixen drogues intravenoses. Per això, no tinguis 
relacions sexuals sense protecció i tingues especial cura si beus o 
consumeixes drogues; no comparteixis raspalls de dents ni ma-
quinetes d’afaitar; no usis o permetis que utilitzin amb tu agulles 
o xeringues que no siguin d’un sol ús (a la teva farmaciola hauries de 
portar-ne una, per si de cas). Altres possibles mitjans de transmissió 
són l’instrumental no esterilitzat usat en oftalmologia, acupuntura, ta-
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tuatges i pírcings. En la majoria de les perruqueríes utilitzen fulles 
d’un sol ús: comprova que en treuen una nova del seu embolcall 
abans de col•locar-la a la maquineta i, si no és així, afaita’t un altre 
dia. Si necessites fer-te una anàlisi de sang ves a un hospital fi able, on 
tinguin agulles d’un sol ús, i avalua les alternatives disponibles a les 
transfusions si és que en necessites una. 

En cas d’exposició accidental hi ha profi laxi postexposició per al 
VIH i l’hepatitis B, encara que potser no es trobi disponible a països poc 
desenvolupats. Ser portador del VIH pot causar problemes de mobi-
litat: encara que sembli impossible, hi ha països (Xina, Cuba, Rússia, Sin-
gapur…) que poden negar l’accés o deportar a persones seropositives.

Malalties transmeses per l’aire
Pneumònia, SRES (Síndrome Respiratòria Aguda Severa)... La forma de 
transmissió d’aquestes afeccions sol ser de persona a persona, per 
gotes que es produeixen en tossir, parlar, etc. Tingues precaució en el 
contacte amb gent possiblement infectada si es detecta una epidèmia 
d’alguna d’aquestes malalties, poden arribar a ser greus. Els símptomes 
poden ser febre alta, dolors en articulacions, diarrees, suors o esgarri-
fances. Si els pateixes, el més prudent és acudir a un centre mèdic per 
descartar altres malalties més greus, especialment, la malària.

Altres mals menors
Fer un llistat de totes les malalties, afeccions i molèsties que es poden 
sofrir en un viatge requeriria d’un altre llibre. Aquí descrivim breu-
ment algunes de les més freqüents i com tractar-les.

  Mal d’altura: Es dóna quan s’ascendeix bruscament per sobre 
dels 3.000 o 4.000 metres, sense deixar que el cos s’aclimati a la 
falta d’oxígen. Produeix mal de cap, insomni i gana excessiva. Per 
combatre-ho, beu molta aigua, descansa i deixa que el teu cos 
s’acostumi fent les coses amb calma. Si ets a la muntanya, el més 

Alguns llibres interessants sobre salut viatgera (en anglès) són 
Travel Health Guide del doctor Mark Wise (Firefl y Books, 2010), 
Expedition Medicine de Sarah Anderson i David Warrel (Expedi-
tion Advisory Centri,2002) o els dedicats a aquesta matèria de les 
editorials Lonely Planet, Rough Guide i Cadogan.  
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prudent és baixar fi ns que et passin el símptomes: pot ocasionar 
danys seriosos. 

  Jet lag: succeeix al sobrevolar diversos fusos horaris, la qual cosa 
canvia el ritme biològic. Ocasiona cansanci o insomni i desorien-
tació. Si no vols prendre pastilles per dormir (a l’avió i la primera 
nit en arribar a destinació), fes tot el possible per adaptar-te al 
nou horari des del primer dia o fi ns i tot uns dies abans de volar. 
Per ajudar-te, un parell de dies abans del vol, pots avançar (si es 
va cap a l’est) o endarrerir (si es va cap a l’oest) l’hora de dormir 
i ajustar les hores de menjar. L’efecte sol ser major anant cap a 
l’est i s’estima que es dilueix en tants dies com hores de diferèn-
cia hi hagi.

  Mareig: produeix nàusees, problemes d’equilibri, vòmits, verti-
gen i pèrdua de la coordinació. No és greu però és tan desagra-
dable que pot arruïnar-te el dia. Per evitar-ho, en els transports 
terrestres intenta seure a primera fi la, al costat d’una fi nestra 
o d’una entrada d’aire. En un vaixell, millor estar a la coberta i 
mirant l’horitzó. Si ho sols patir, pren alguna pastilla contra el ma-
reig com a mínim una hora abans d’iniciar el trajecte. Tenir alguna 
cosa a l’estómac també redueix probabilitats.

  Al•lèrgia: esternuts, ulls infl ats, picor... Tingues a mà antihistamí-
nics per si alguna cosa et produeix una reacció al•lèrgica.

  Granellades, erupcions, picades: encara que intentis evitar-
ho, és probable que entris en contacte amb plantes, aliments 
o insectes que el teu cos no ha conegut abans i, de vegades, 
reaccionarà davant d’ells de manera imprevista. Una bona po-
mada (hydrocortisona) o antihistamínic hauria de ser sufi cient 
per apaivagar la reacció de la teva pell. Si persisteix, acudeix a 
un metge. 

  Deshidratació: causa mal de cap, debilitat i en casos més ex-
trems, desmais. Beu abundantment, sobretot en climes calurosos, 
desèrtics o muntanyosos. Porta aigua quan viatgis amb avió.

Altres problemes que afl igeixen ocasionalment a qui viatja són les 
cremades causades pel sol (usa una crema d’elevat factor de pro-
tecció UV especialment en zones equatorials, mar i alçada); la falta de 
regulació de la temperatura corporal (cop de calor i hipotèrmia); 
cistitis i infeccions d’orina (acudeix a un centre de salut en cas de 
molèsties orinant); així com les butllofes, irritacions i les infeccions 
per talls o frecs no cuidats correctament.
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La farmaciola
La curació de petites ferides i l’automedicació no són les úniques 
raons per portar una farmaciola a l’equipatge: a molts llocs, tot i que 
el metge sàpiga quin medicament s’hauria d’administrar, pot ser que 
no ho tinguin en la farmàcia o que estigui en mal estat o, fi ns 
i tot, que sigui fals (estudis de l’Organització Mundial de la Salut cal-
culen que entre el 25 i 50% dels medicaments que es venen en països 
en vies de desenvolupament són imitacions poc efectives). En aquests 
casos, consulta-ho amb el metge que t’hagi atès, potser sigui prudent 
usar les teves medicines. 

En la pàgina 85 es descriu detalladament què incloure a la far-
maciola. Tingues en compte que és d’emergència, tampoc pretenguis 
carregar amb una farmacia sencera. Això sí, si necessites comprar o 
reposar medicines un cop començat el viatge, fes-ho a una farmà-
cia on tinguis garanties que són productes fi ables i no compris al ca-
rrer: pot ser una falsifi cació o no haver estat conservat correctament.

Què fer si caus malalt o tens un accident?
Si no et trobes bé, tens símptomes dolorosos o poc habituals (febre 
molt alta, diarrea contínua o amb sang, erupcions o vòmits repetits…) 
i pots contactar amb la teva companyia d’assegurances per 
informar-los, fes-ho. Ells t’indicaran quins són els hospitals més reco-
manables per tal de que t’atenguin. Si et trobes realment malament, 
fi ns i tot poden organitzar el trasllat amb ambulància. La teva am-
baixada (o la d’un país proper) també et pot aconsellar sobre les 
millors clíniques.

Si no és fàcil contactar amb la teva asseguradora o la urgència no ho 
permet, acudeix directament al centre mèdic (a l’hotel o la farmàcia 

Si durant el viatge necessitessis medicines específi ques, com 
que no pots portar-les totes amb tu, tingues clar el principi 
actiu dels compostos per poder comprar-los. Si vas a països 
amb alfabets diferents (Japó, Tailàndia, Xina…) esbrina per en-
davant com s’escriuen (en www.ungranviaje.org hi ha enllaços a 
webs on trobar la informació en xinès o japonès). Si no els pots 
aconseguir en ruta, potser algú te’ls pugui enviar allà on et trobis 
(veure pàgina 189). 
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et sabran dir quins són els millors). No escatimis (agafa un taxi o el que 
faci falta per arribar al més aviat possible) i vés a un de bo, especialment 
si disposes d’una assegurança de viatge que n’assumirà el cost.

Una vegada a l’hospital, és possible que necessitin una anàlisi de 
sang, orina o femta (que solen trigar de tres a quatre dies, o una mica més 
si busquen paràsits). Una vegada tinguin el diagnòstic, t’administraran 
la medicació que requereixis. Si consideren que necessites hospi-
talització, és el moment de posar en contacte a la teva companyia 
d’assegurances amb el centre mèdic i d’intentar-te comunicar amb al-
gun familiar o amic. Si per contra no cal que t’internin, en els dies 
de convalescència o recuperació agrairàs tenir la teva pròpia habitació 
amb bany, en un hotel decent i, si pot ser, amb telèfon (o cobertura, si 
portes el mòbil).

El nostre consell és que si no et trobes bé no t’arrisquis: com més 
retardis la visita al centre de salut, més difícil serà combatre la malaltia 
que puguis tenir. A més, algunes afeccions, com la malària cerebral, te-
nen desenvolupaments molt ràpids, podent ocasionar la mort en 24-48 
hores. Tan sols en cas de no tenir accés a un servei mèdic proper o 
que coneguis amb certesa què tens, podries automedicarte i usar 
els fàrmacs de la teva farmaciola.

Finalment, en cas d’accident, el primer és aconseguir atenció 
mèdica, acudir o que et portin a l’hospital. Després, i solament quan 
la situació estigui estabilitzada, parla amb la teva companyia 
d’assegurances per informar-los i que es posin en contacte amb 
l’equip mèdic per avaluar la situació (mèdica i econòmica). Si és greu, és 
possible que es plantegi la teva repatriació per a poder rebre atenció 
sanitària al teu país.

Mantenir la salut
A part de les precaucions específi ques per prevenir malalties, és im-
portant intentar mantenir-te sa durant el viatge. Es tracta, simple-
ment, de ser raonable. Aquí et donem unes recomanacions:

  Menja variat i saludable: això inclou verdures, fruites, lle-
gums... i poques grasses animals. Minimitza el consum de sucres, 
refrescs i alcohol. 

  Renta’t les mans sovint, especialment abans de menjar. Si no hi 
ha accés a sabó i aigua cal fer-ho, com a mínim, amb un desinfec-
tant. Recorda que els diners també són un gran focus d’infeccions. 
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  Vés molt en compte si prens drogues: no només perquè acos-
tuma ser il•legal i tenen efectes secundaris, sinó perquè no et 
permetran reaccionar-te amb plena capacitat en cas de necessi-
tat, sent més vulnerable.

  Si en un país o regió no hi ha molta varietat d’ingredients i 
notes la manca d’algunes vitamines o minerals, pots re-
forçar temporalment la teva alimentació amb un complex mul-
tivitamínic.

  Compte amb on menges què: busca llocs amb menjar  aca-
bat de fer, amb molta gent, on no es reescalfi  el mateix moltes 
vegades al dia.

  Fes una mica d’exercici: aprofi ta la platja per passejar al capves-
pre i, el dia claregi, camina per algun parc proper, juga amb la gent 
del barri al futbol… 

  Puja per les escales en comptes d’agafar l’ascensor. Camina 
en comptes d’anar amb autobús a visitar la ciutat, o lloga una 
bicicleta per descobrir-la o surt a visitar els seus voltants.

  Hi ha activitats que et poden ajudar a estar en forma i apren-
dre de la cultura del país: capoeira a Brasil, ioga a l’Índia, muay-
thai a Tailàndia, jiu-jitsu a Japó...

  Dorm bé, fes migdiades, intenta descansar en llits còmodes: via-
tjar absorbeix més energia física i mental de la que et penses.

  Si estàs a l’Àsia, aprofi ta per fer-te un massatge de relaxació i 
recuperar forces. O descansa en banys termals, que n’hi ha en 
molts llocs del món.

  Pujaries al teu país al sostre d’un autobús? Aniries penjant per 
fora d’una furgoneta? Segurament no. Per molt divertit o aventu-
rer que pugui semblar, millor no t’arrisquis. Quant menor sigui la 
possibilitat d’accident, millor per a tu.

  Vés amb compte amb el contacte amb animals (ja siguin de 
carrer, en captivitat o domèstics). Poden transmetre infeccions. 
Evita portar xancletes en zones on hi hagi risc de serps, escor-
pins o d’altres animals potencialment verinosos. 

Estic embarassada, puc viatjar?
Viatjar a l’estranger és del tot factible si l’embaràs es desenvolupa 
sense complicacions, la data del part és llunyana i tens bona salut, 
encara que hauràs de prendre alguna precaució especial. Per exem-
ple, es recomana no viatjar a zones amb malària (incrementa el 
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risc de mortalitat materna i neonatal, així com d’avortament), evitar 
grans altituds (per sobre dels 2.500 metres) o zones remotes amb 
males condicions higièniques i sanitàries. Si tens algun problema o 
malaltia has de prendre medicació tan sols per prescripció facultativa. 
L’assessorament mèdic, preferiblement en un Centre de Salut Inter-
nacional, és molt important. 

Cal tenir especial cura en prendre avions. En general, després de 
la setmana 28 de gestació, per embarcar s’ha de portar una carta del 
metge o la llevadora indicant que l’embaràs és normal i la data espe-
rada del part. Per a embarassos simples, habitualment es permet volar 
fi ns al fi nal de la setmana 36, i per a múltiples, fi ns a la 32.

De tornada a casa
Si la teva última destinació era un país amb el risc de malària i estaves 
prenent la profi laxi, segueix les indicacions del prospecte i pren-la el 
temps que assenyali. 

Tingues en compte que algunes malalties tropicals no es mani-
festen immediatament i poden presentar-se bastant temps després del 
retorn (fi ns a un any). En cas de tenir febre, diarrea persistent, vòmits, 
icterícia, trastorns urinaris, malaltia cutània, infecció genital, símptomes 
com de refredat o congestió, o senzillament et trobes malament sense 
motiu aparent, no dubtis d’anar al centre mèdic més proper. Si creus 
que pot ser alguna cosa mes seriosa, vés directament a un servei espe-
cialitzat en malalties tropicals. És important indicar a qui t’atengui que 
en el transcurs dels últims 12 mesos has estat en una zona tropical, 
endèmica de malària o països en vies de desenvolupament. 

Si has perdut molt pes o pateixes fatiga no és mala idea sol•licitar 
un examen mèdic per veure que està tot en ordre.
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9. GESTIÓ DELS DINERS

Com gestionar els diners és una de les preocupacions més grans quan 
es planeja un gran viatge. És raonable ja que, en comparació amb un 
viatge curt, la logística es complica: no pots portar al damunt tot el 
que necessitaràs i hauràs d’anar aprovisionant-te en ruta. Avui dia, això 
és molt més fàcil que fa uns anys. Va haver-hi una època en la qual 
utilitzar xecs de viatge era el més pràctic. Avui, les divises més 
importants i les targetes bancàries s’accepten en gairebé tots els 
països, simplifi cant enormement la logística. En aquest capítol parlem 
d’aquests tres tipus de diners, de com i quant portar-ne, què fer si et 
quedes sense fons mentre estàs en ruta i de com portar un control 
de despeses.

Diners en efectiu
Anomenem efectiu als bitllets i monedes que són acceptats com 
a mitjà de pagament en un país. Normalment, se solen usar amb-
dós formats, però hi ha llocs que funcionen gairebé exclusivament 
amb bitllets. Depenent d’on et trobis, aquests seran petites obres 
d’enginyeria contra la falsifi cació (fi ns i tot en trobaràs alguns de plàs-
tic) o trossos de paper vell, reparats amb cinta i tan ronyosos que és 
difícil reconèixer el seu color i valor.

En un viatge, la majoria de les transaccions es fan en efectiu, tret 
que vagis a països, com Eslovènia o Noruega, on les targetes de crèdit 
siguin àmpliament acceptades, fi ns i tot per a pagaments petits. Això 
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obliga a disposar sempre de moneda local. Per obtenir-la, pots 
comprar-la al teu banc abans de marxar, treure diners d’un cai-
xer  automàtic en la destinació o portar divises per canviar-les en 
entrar al país. No obstant això, alguns no permeten exportar la mo-
neda, per la qual cosa en aquests casos encara que vulguis no podràs 
obtenir-la abans d’arribar. Per això, i per si no es poden utilitzar els 
caixers automàtics o no es pot pagar directament amb targeta, 
convé sortir de casa amb alguna de les divises més acceptades 
internacionalment: dòlars americans (US$) o euros (€).  

Les divises no només són útils per canviar-les: en paï-
sos on hi ha molta infl ació i la moneda local es devalua cons-
tantment, és normal que en hotels, restaurants i altres serveis 
demanin al visitant que faci el pagament en divises perquè el seu 
valor és més estable. Si es compra alguna cosa cara, com una ca-
tifa a Uzbekistan, també és probable que es pugui pagar d’aquesta 
manera. A més, moltes ambaixades fi xen el preu dels seus visats en 
moneda internacional. 

No obstant això, el gran inconvenient de l’efectiu és que si t’ho 
roben o ho perds, no hi ha manera de recuperar-ho (tret que 
aquesta eventualitat estigui inclosa a la teva assegurança, tot i així, 
tindrà un límit de reposició).

On i com canviar divises
Encara que en ocasions puguis aconseguir la moneda local dels pri-
mers països que visitaràs en un banc o ofi cina de canvi de la teva 
ciutat, segurament sigui més senzill, et donin un millor tipus de canvi i 
cobrin menor comissió en fer-ho una vegada siguis a la teva des-
tinació. Així que una vegada en ruta, on canviar diners?

  Bancs i ofi cines de canvi: els bancs solen tenir millor taxa de 
conversió, però cobren una comissió superior que les ofi cines 
de canvi. Allà on n’hi hagi, aquestes últimes solen ser més àgils 
en la tramitació i tenir horaris més amplis. És molt freqüent 
trobar ambdós serveis en aeroports i estacions, però els tipus 
de canvi solen ser pitjors que al centre de la ciutat. Així que en 
arribar a les terminals, si ho necessites, canvia només una petita 
quantitat i la resta, a la ciutat.

  Hotels i agències de viatge: el tipus de canvi és normalment 
pitjor que als bancs i ofi cines de canvi. Utilitza aquest recurs 
només quan sigui estrictament necessari.
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  Mercat negre: en la gran majoria dels països, quan n’hi ha, és 
il•legal. De totes maneres, en molts d’ells és una pràctica habitual 
i pública, una activitat extraofi cial que no s’oculta, doncs es con-
sidera una manera més de guanyar-se la vida. El mercat negre pot 
ser des d’un home a la part de darrere d’un bar o un grup de 
persones assegudes en una cantonada del carrer, fi ns a un amic 
del recepcionista de l’alberg o la propietària d’una farmàcia. Per 
què usar-lo? Moltes vegades els bancs centrals (Uzbekistan, Bir-
mània, Veneçuela...) estableixen tipus de canvi polítics, fi xos i poc 
realistes, per la qual cosa, si uses els mecanismes ofi cials (bancs) 
acabaràs perdent diners. En aquests llocs convé acudir al mercat 
negre si vols obtenir el veritable valor de la teva divisa (o un que 
s’hi apropi). Les transaccions són ràpides i sense paperassa, sense 
comissió i en alguns llocs és l’única alternativa raonable. Això sí, 
busca qui et doni el millor tipus de canvi i regateja. Encara que, 
com que és il•legal t’exposes a un risc: a part que a la policia pu-
gui no agradar-li que ho facis, existeix la possibilitat que t’intentin 
estafar donant-te bitllets falsos o fora de circulació o lliurant-te 
menys bitllets dels que corresponen. Tingues en compte, a més, 
que si t’enganyen no hi ha manera de reclamar i, si es fa la tran-
sacció en ple carrer, qualsevol pot veure que portes diners al da-
munt. Si al principi et neguiteja fer servir el mercat negre, canvia 
a poc a poc fi ns que tinguis confi ança i soltesa.

Altres recomanacions

  En molts països no està legalment permès treure moneda 
del país, per la qual cosa no podràs aconseguir-la abans d’entrar-
hi i, sobretot, hauries de canviar-la abans d’abandonar-lo per no 
quedar-te amb moneda no convertible.

  Si en abandonar un país t’ha quedat moneda local és una bona 
idea intentar intercanviar-la amb altres persones que viatgin 
cap al país que has abandonat. Si tens sort i trobes algú en la teva 
situació, procedent del país al que et dirigeixes, també podràs 
obtenir la nova moneda local sense despeses ni comissions abans 
de creuar la frontera.

  A les fronteres terrestres trobaràs persones desitjant canviar 
diners. No vagis amb pressa, negocia bé i, sobretot, coneix per 
endavant el tipus de canvi que haurien de donar-te perquè no 
s’aprofi tin de tu. Recorda que no podràs canviar les mone-
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des a l’estranger, només els bitllets, així que gasta-les o canvia-les 
per bitllets abans de sortir. 

  Els bitllets de major denominació solen tenir tipus de canvi 
més favorables i estalvien espai. Però també convé portar bitllets 
de menys valor per si necessites fer compres de baix import, 
canviar pocs diners o donar una propina a algú que t’ha ajudat i 
et trobes sense moneda local.

  És important comprovar que els bitllets de divises que portes 
siguin nous o estiguin en bon estat, sense marques de bolígraf o 
trencaments, perquè en alguns països, com Uzbekistan, de no ser 
així tindràs més difi cultats per canviar-los.

  Als països on la moneda local pateix fortes devaluacions, és 
millor canviar a poc a poc per aprofi tar aquesta circumstància 
i aconseguir més diners per les teves divises. Per contra, si la 
situació és l’oposada i la moneda local s’aprecia cada vegada més, 
canvia la major quantitat possible.

  Si canvies diners en ofi cines de canvi i bancs, en molts països et 
convé guardar el comprovant per si al fi nal et sobra moneda 
local i vols tornar a comprar divises abans de sortir del país (sen-
se ell, no t’ho permetran).

  Procura no canviar diners quan sigui cap de setmana o 
festiu perquè els tipus de conversió solen ser menys favorables 
que la resta de la setmana.

  Si et fas un embolic amb el tipus de canvi i les comissions, i vols 
obtenir els màxims diners locals per la teva divisa, el més fàcil 
és preguntar en les diferents opcions que tinguis, per exemple, 
“Quants rials em doneu pels meus 100 euros?”. D’aquesta mane-
ra són ells els que et calculen el tipus de canvi i la comissió que 
apliquen. I allà on et donin més pels teus diners, canvia.

  Et serà molt útil fer-te una taula de conversió o aprendre’t una 
regla per calcular l’equivalència entre la moneda local i la teva. 

Targetes bancàries
Les targetes bancàries permeten fer pagaments i obtenir diners en 
efectiu amb càrrec al teu compte bancari. Tenen un límit de disposició 
de diners en caixers automàtics i un altre de pagament en establi-
ments, que es pot modifi car segons les necessitats. Es registra cada 
operació, per la qual cosa el seguiment de les despeses és fàcil i quan 
es fa una compra, sol estar assegurada.
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Les més habituals són les de crèdit, de dèbit i prepagament: 

  Targetes de crèdit: permeten superar el saldo disponible en 
el compte bancari en el moment de la compra o de la disposició 
d’efectiu en un caixer automàtic o banc. El seu límit de despesa 
o crèdit és mensual, assignat pel banc però negociable. Són les 
més acceptades i per a alguns desemborsaments, com llogar un 
cotxe, són les úniques vàlides. Habitualment tenen una assegu-
rança gràcies al qual, en cas d’ús fraudulent després de la seva 
pèrdua o robatori, el banc assumeix les despeses i no carrega 
aquest import en el compte. Un altre gran avantatge és que, en 
un moment d’emergència, si necessites fer una compra per un 
import elevat, com un bitllet d’avió de tornada, podràs fer-ho (si 
tens un límit ampli, és clar).

  Targetes de dèbit: només permeten gastar els diners disponi-
bles en el compte bancari al qual estiguin associades. El seu límit 
de despesa o de retirada d’efectiu és diari. En fer-se un pagament 
amb aquestes, els diners surten del compte de manera imme-
diata, per la qual cosa en cas d’ús fraudulent després de la seva 
pèrdua o robatori, perdràs aquests diners. Per les seves menors 
comissions, són millors per retirar efectiu de caixers automàtics.

  Targetes prepagament: no tenen compte bancari associat, 
permeten recarregar-les per Internet amb una quantitat especí-
fi ca i donen la possibilitat de disposar només del saldo carregat. 
Així, s’evita el perill que, en cas de frau, et sostreguin més diners 
que els que hi estiguin carregats. Però alhora no permeten afron-
tar despeses imprevistes si no tens saldo. De vegades són virtuals, 
sense suport físic, per la qual cosa són útils per fer compres per 
internet.

Les targetes bancàries més habitualment acceptades, i per això 
més útils per als viatges, són VISA, MasterCard i, en menor grau, 
American Express. Les dues primeres tenen un funcionament 
molt semblant i les seves majors diferències són les comissions que 
cobren pel seu ús en caixers automàtics (les de MasterCard solen 
ser menors) i la seva major o menor presència a cada país (VISA sol 
ser més present). En ser emeses pel teu banc, en cas de pèrdua o 
robatori és aquest qui ha de duplicar-les, amb la complicació que 
pot suposar: el banc enviarà la nova targeta al teu domicili i algú 
haurà de fer-te-la arribar allà on siguis. American Express, en canvi, 
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emet les seves pròpies targetes, per la qual cosa en cas de pèrdua 
és fàcil obtenir-ne una de nova en una ofi cina de la companyia (en 
24 hores) o te l’envien per missatgeria a qualsevol lloc del món. A 
més, ofereix altres serveis als seus clients (com una assegurança 
d’accidents i assistència sanitària i una agència de viatge pròpia, per 
exemple) però sol ser menys acceptada pels establiments.  

És recomanable portar-ne almenys dues, una de crèdit i una altra 
de dèbit, per aprofi tar els avantatges de cadascuna d’elles. Millor si 
són de diferents xarxes (per exemple VISA i MasterCard) per si en 
un país només en funciona una d’elles o, si una de les xarxes té algun 
problema, poder utilitzar l’altra. 

Encara que en molts països no es pugui pagar fàcilment amb 
targeta en establiments comercials, en la majoria és possible treu-
re diners de caixers o del banc directament. Si no hi ha caixers 
automàtics, en molts llocs es pot sol•licitar a l’ofi cina bancària (nor-
malment en ofi cines centrals o poblacions grans) un cash advance, és 
a dir, un avançament d’efectiu (en divisa o moneda local) amb càrrec 
a la targeta. Per descomptat, et cobraran una comissió, que pot ser 
molt alta (fi ns al 10%), però de vegades aquesta serà la teva única 
manera d’obtenir efectiu. 

Com dèiem, una altra característica és que els pagaments que 
realitzis amb una targeta bancària no tenen càrrecs afegits i el banc 
et cobrarà en el teu compte l’import equivalent a la despesa en mo-
neda local, amb la taxa de canvi del dia. En ocasions, en països en vies 
de desenvolupament, els comerços no voldran assumir la comissió 
que el banc els cobra, per la qual cosa te l’afegiran a la teva compra o 
no et faran descomptes que sí que et farien si paguessis en metàl•lic. 
Per contra, en treure efectiu d’un caixer automàtic a un altre país, el 
banc sempre carrega una comissió percentual de l’import extret. 
Aquesta té un import mínim, és a dir, una quantitat que almenys 
es cobrarà independentment de quants diners es retiri. Per això, 
convé calcular quina és la quantia mínima d’efectiu que compensa 
treure perquè el percentatge que suposa la comissió no acabi sent 
superior a l’esperat. Un exemple: si es cobra un 4% de comissió amb 
un mínim de 3 €, et compensarà treure almenys 75 € (o el seu equi-
valent en moneda local). Si treus 75 €, la comissió serà de 3 €, que 
representa l’esperat 4%; Però si treus 50 €, la comissió serà també 
de 3 €, que representa el 6% del retirat, encarint la transacció.
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Xecs de viatge
Són xecs emesos per un import fi x, numerats i nominals que es 
poden canviar per diners en efectiu en bancs, ofi cines de canvi i, sense 
cost, en ofi cines d’American Express. Els principals emissors són 
VISA, Thomas Cook i American Express. 

Ofereixen molta seguretat: són nominals (únicament el titular està 
autoritzat a canviar-los) i si es perden o els roben, en ser numerats, 
poden ser reposats per l’entitat emissora. Per si això passa, és con-
venient tenir anotada la numeració dels xecs (en un lloc diferent al 
dels propis xecs) i portar un control de quins van sent canviats per 
saber, en cas de pèrdua o robatori, de quins es tracta i de quins cal 
reclamar el reintegrament. 

Com a inconvenient, tenen un cost de compra i un cost de bescan-
vi. A més, només és possible canviar-los en establiments autoritzats, 
per la qual cosa en cas de difi cultat, si no estàs prop d’una d’aquestes 
ofi cines, seran paper mullat. Per tot això, i per l’auge de les targetes 
de crèdit, el seu ús està decaient, tot i que encara s’accepten en 
alguns llocs.

Tingues present que les targetes són molt útils, però no són in-
falibles: poden fallar quan més les necessites. Per això, és impor-
tant tenir sempre una mica de diners d’emergència en efectiu. 
Abans de marxar, revisa que tinguin una data de caducitat àmplia: 
si estan properes a vèncer, és recomanable sol•licitar-ne de noves, 
amb almenys una setmana d’antelació. I no oblidis d’activar-les 
abans del viatge, per exemple, usant-les en un caixer.
En molts països en vies de desenvolupament, es formen llar-
gues cues en els caixers automàtics en els últims dies del 
mes: si és possible, procura treure diners en altres dates 
Per evitar fraus, procura no perdre de vista la targeta mentre 
et fan el cobrament. Revisa els moviments dels teus comptes 
regularment al llarg del viatge i fi ns i tot mesos després de la tor-
nada, per si et fan algun càrrec sospitós des d’un país en el qual 
has estat (alguns són especialment famosos per això).
Convé tenir fàcilment localitzable el nombre de cancel•lació 
de les targetes, per si les perds o ets víctima d’un frau (veure 
pàgina 113).
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Quant portar i com gestionar els diners
Hem parlat dels tipus de diners que existeixen, però quins emportar-
se? I quant de cadascun d’ells? La idea general és que cal viatjar amb 
prou diners per poder anar pagant les teves despeses còmodament 
i canviar divisa si és necessari, però sense que sigui una quantitat ex-
cessiva per si t’ho roben o ho perds. Per això, la millor opció és co-
mençar el viatge amb una combinació de:

  Una mica d’efectiu (en divisa).
  Un parell de targetes bancàries.
  Alguns xecs de viatge (si per tu preval la seguretat sobre les des-

peses que ocasionen i vas a llocs on s’accepten).

La quantitat d’efectiu amb la qual iniciïs el viatge dependrà de 
la teva ruta: si comences per països on és fàcil utilitzar les targetes 
bancàries, no necessitaràs tenir molt efectiu (100 o 200  podrien ser 
sufi cients); però quan vagis a zones on l’única manera d’aconseguir 
moneda local sigui canviant diners, hauràs de portar prou divises 
per cobrir les teves despeses mentre siguis allà i una mica més per a 
possibles imprevistos (per calcular quant pot ser, veure capítol 2). En 
aquest cas, el total pot ascendir a diversos centenars de dòlars o eu-
ros. Part d’aquest import la podries portar en xecs de viatge, però la 
majoria hauria de ser en efectiu. Quina divisa portar depèn d’on va-
gis, doncs alguns països o regions (Amèrica, l’Àsia Central i Oceania) 
accepten o s’inclinen més pels dòlars americans i uns altres (Europa, 
l’Àfrica i la resta de l’Àsia) pels euros. Convé confi rmar-ho abans de 
partir perquè les monedes de referència canvien amb el pas del temps. 
En qualsevol cas, no és mala opció portar ambdues divises i anar 
canviant la que tingui millor tipus de canvi. 

Una vegada en ruta, com hem vist, el millor és pagar amb targe-
ta sempre que puguis (si no et suposa un cost extra i no estàs en un 
país famós pel seu frau amb aquest mitjà de pagament, veure capítol 
12). No obstant això, en el teu dia a dia també necessitaràs dispo-
sar d’efectiu en moneda local per a petites despeses (i, a més, en 
molts llocs no es pot pagar amb targeta), per la qual cosa hauràs de 
treure diners d’un caixer automàtic o canviar divisa. Com a primera 
opció, recomanem utilitzar els caixers, perquè els tipus de canvi 
solen ser millors, la burocràcia és menor i, sobretot, així mantindràs la 
teva reserva de divises intacta. Procura usar-los quan l’ofi cina ban-
cària estigui oberta, i així, si tens algun problema amb la targeta (si 
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s’embussa, per exemple), podràs entrar-hi i, segurament, resoldre-ho 
amb més facilitat. Si no pots usar els caixers, hauràs d’anar canviant les 
divises que portis.

Per tenir tranquil•litat és important planifi car: si vas a pobles o 
llocs remots on no hi ha bancs, ofi cines de canvi ni possibilitat de pa-
gar amb targeta, has d’aprovisionar-te abans de diners locals en efectiu 
(ja sigui canviant o traient-ne d’un caixer), el sufi cient per al temps que 
pretenguis estar en aquesta zona i després arribar a la següent desti-
nació on puguis aconseguir-ne més. Passa el mateix si vas a països on 
no s’usen les targetes bancàries: en aquest cas hauràs d’acumular 
divisa abans d’entrar-hi (traient moneda local de caixers i canviant-la 
a divisa o portant-te-la algú que et visiti).

Finalment, i independentment dels diners destinats a usar en el dia 
a dia o per canviar, és important tenir sempre un fons de reserva 
en divisa per utilitzar sols en cas que no hi hagi una altra opció o es 
tracti d’una emergència. Aquest pot oscil•lar entre 100 i 200 euros. 
Quan l’utilitzis, reposa’l el més aviat possible per tenir-lo disponible 
en una altra ocasió. Idealment anirà amagat i separat de la resta dels 
diners: si et robessin, seria el que et permetria viure uns dies fi ns a 
aconseguir-ne més.

Què fer si et quedes sense diners
En un gran viatge pot passar de tot: que et robin i et quedis sen-
se efectiu; que les targetes amb les quals comptaves hagin deixat de 
funcionar; que gastessis més del que pensaves i no et quedin fons 
per continuar... Aconseguir més diners no hauria de ser problema, 
almenys si un familiar o amic s’apiada de tu. Així, una opció de disposar 
d’efectiu és que facin una transferència o un ingrés al teu compte 
o a la teva targeta de crèdit, si és que pots utilitzar-la allà on siguis. Una 

En països poc desenvolupats, on és habitual fer pagaments molt 
petits, procura portar sempre canvi a sobre per pagar amb 
l’import just i que donar-te el canvi no sigui un problema. 
En pagar i rebre el canvi, comprova que els bitllets estiguin en 
bon estat, perquè en molts llocs, com la Índia, és molt possible 
que altres comerciants no els vulguin acceptar quan intentis pagar 
amb aquests. 
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altra opció és que transfereixin diners a un banc del país en el qual 
et trobes, però si es tracta de bancs de països poc desenvolupats són 
poc fi ables i poden trigar molt temps, a part de resultar molt costoses. 

L’opció més fàcil, fi able i ràpida és utilitzar un agent fi nancer 
com Western Union o Money Gram. El funcionament és senzill: algú 
ingressa diners en una de les seves ofi cines o agents associats (al-
gunes ofi cines de correus, bancs, locutoris…) i en un curt període 
de temps (minuts o, com a molt, hores) està disponible en una altra 
ofi cina de la companyia, a qualsevol punt del món. Allà, amb un codi 
que et proporciona la persona que hagi fet el dipòsit, ho podràs re-
tirar. L’únic inconvenient és que la comissió pot ser alta (varia en 
funció del país de destinació i l’import) però és el preu a pagar per la 
immediatesa i la comoditat. Una altra opció, només quan les altres no 
són possibles, és que t’enviïn diners per missatgeria, dissimulat entre 
papers. Tractant-se d’efectiu és força arriscat i serà estrany que cap de 
les anteriors sigui millor que aquesta.

Si et veus en aquesta situació, recorda que les ambaixades i con-
solats no tenen l’obligació d’ajudar-te si et quedes sense diners, però 
en casos molt excepcionals poden fer-ho (veure pàgina 207). Acudeix-
hi tan sols si no et queda més alternativa.

Finalment, si tot l’anterior falla, sempre pots buscar un treball re-
munerat (veure pàgina 218).

Control de les despeses de viatge
Sobretot al principi del viatge es tendeix a gastar més del ne-
cessari, especialment en capritxos (una cerveseta més, una habita-
ció amb televisió per si m’avorreixo, un taxi perquè m’he cansat una 
mica...). El més fàcil i còmode seria no preocupar-se de quant ni com 
gastes els teus diners, simplement comprant i gaudint de tot allò que 
et ve de gust, quan et plau. Aquesta opció, sens dubte, és respectable, 
però és més que probable que si l’apliques acabis consumint els teus 
diners molt més ràpidament del que t’imagines. I això, moltes vegades 

La banca electrònica et resultarà molt útil per poder veure els 
pagaments fets amb la targeta i veure el saldo del compte des de 
qualsevol lloc amb accés a internet. Així, a més, podràs tenir un 
major control dels teus comptes.
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(i tret que tinguis un pressupost il•limitat), vol dir que la teva aventu-
ra hagi d’acabar abans de l’esperat. Portar un control no vol dir ne-
cessàriament que gastis menys, però sí farà que siguis més conscient 
i, gràcies a això, aconseguiràs emprar els diners d’una manera 
assenyada. Per tot això, és molt recomanable portar un control de 
les despeses.

Per fer-ho, no cal ser expert en matemàtiques o fi nances. Tam-
poc es necessita gaire temps: pots aprofi tar les esperes (fi ns que 
arribi l’autobús, mentre et porten el menjar en un restaurant...) o 
dedicar-hi una estona cada nit abans de dormir. N’hi ha prou, senzi-
llament, amb unes quantes fulles d’una llibreta (o la part posterior 
del teu diari) o amb una petita fulla de càlcul si portes el teu ordi-
nador.

Cadascú pot portar els comptes com millor li convingui: sense 
desglossar, anotant únicament quant s’ha pagat cada dia; o amb 
una mica de detall, registrant la despesa segons partides, en 
moneda local. Aquesta última seria la nostra recomanació, usant les 
categories principals que vam veure en el capítol 2:

  Allotjament.
  Menjar.
  Transport.
  Activitats (entrades a museus, concerts, excursions de senderis-

me, guia turístic…).
  Visats.
  Records.
  Altres (tot el que no s’ajusta a les altres categories).

Aquestes partides dependran del viatge que facis (per exem-
ple, si dorms a la teva furgoneta, segurament no necessitis partida 
d’allotjament). Decideix quines són les que millor s’adapten a tu i 
intenta usar sempre els mateixos criteris. Una bona manera és 
anotar totes les despeses diàries en moneda local, sumant cada ca-
tegoria per obtenir el total del dia i, a fi nal de mes, el total mensual. 

Una vegada els tinguis, transforma els totals diaris i mensuals a la 
teva moneda, per tenir una idea clara del que gastes. Aquesta trans-
formació es pot fer de dues maneres: 

Amb una taxa de canvi fi xa: s’escull un valor aproximat i es 
manté per a tots els càlculs durant l’estada al país. És la millor opció 
si la divisa no varia gaire.
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Amb una taxa de canvi variable: s’estableix en funció de les 
diferents taxes de canvi que es van obtenint durant l’estada al país.

Finalment, és recomanable comparar periòdicament (setmanal o 
mensualment és l’ideal) les despeses que es realitzen amb el pressu-
post realitzat en el capítol 2. D’aquesta manera podràs fer els ajustos 
necessaris durant el viatge: per exemple, si les despeses en allotja-
ment són majors del pressupostat, hauries d’intentar anar a llocs més 
barats, o gastar menys en menjar, transport, etc.

Si encara no t’hem convençut de per què fer els comptes, pensa 
que fer-ho et permetrà saber quina ha estat la teva despesa men-
sual, per país o en cadascuna de les partides. Això t’ajudarà a 
recordar, en tornar, si l’allotjament era més car a l’Argentina o a Xile 
o quant costava menjar a l’Índia comparat amb Tailàndia... cosa que a 
més de l’interès estadístic purament anecdòtic, serà de gran ajuda a 
altres persones que vulguin visitar algun dels països que tu coneixes. 
Així, et podran consultar quan necessitin calcular el seu pressupost 
per anar a algun país on has estat.
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10. ALTRES PREPARATIUS I COMPTE 
ENRERE

El temps passa volant i, encara més, des que decideixes posar una 
data d’inici al teu gran viatge. Abans de marxar hauràs d’ocupar-te 
d’unes quantes coses, especialment a mesura que s’apropi el dia de la 
sortida. Dóna’t prou temps per fer tot el que necessitis i anar sense 
presses. Si estàs treballant, per exemple, convé que deixis de fer-ho, 
almenys, una o dues setmanes abans d’anar-te’n, per poder ocupar-te 
amb tranquil•litat dels últims detalls. Seran uns quants, perquè a més 
de preparar el viatge és possible que hagis de resoldre altres qües-
tions com les que s’exposen en aquest capítol.

Per ajudar-te amb moltes d’elles, que a continuació veurem, serà 
molt útil que puguis comptar amb algú de confi ança a la teva ciutat 
de residència habitual. Pensa en una persona amb la qual sigui fàcil 
contactar, resolutiva, seriosa i compromesa. El més segur és que no 
li donis molta feina, però per a tu pot ser molt important saber que 
comptes amb ella.

Què fer amb la casa
Si planeges estar diversos mesos de viatge i vius en un habitatge de 
la teva propietat, potser t’interessi llogar-lo. Això t’ajudarà a pagar 
la hipoteca (si la tens) o et proporcionarà ingressos. Si et dóna més 
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tranquil•litat, intenta arrendar-l’hi a algú que ja coneixes. Tant si és 
algú que ho és com si busques inquilins a través d’un anunci, estipula 
clarament les teves condicions (per exemple, que la durada del lloguer 
estigui lligada a la del teu viatge) en un contracte d’arrendament. 
A més, deixa ben clar què és el que hi ha a la casa i en quin estat es 
troben els mobles, electrodomèstics... Inclou, fi ns i tot, fotos de totes 
les habitacions. Si et preocupa la possibilitat que els inquilins no paguin, 
subscriu una assegurança que cobreixi els impagaments. A Espanya, al-
gunes Comunitats Autònomes faciliten i gestionen aquests contractes, 
la qual cosa simplifi ca els tràmits.

Per resoldre petits problemes domèstics com, per exemple, la repa-
ració de la rentadora, ajuda molt tenir algú que es faci càrrec i actuï com 
a intermediària. Si prefereixes encarrºegar-te’n tu, emporta’t els telèfons 
d’un servei de lampisteria, manyà...  Però si prefereixes no ocupar-te de 
res (ni de buscar inquilí, subscriure contractes o reparació d’incidents), 
pots contractar una agència immobiliària que gestioni el lloguer du-
rant la teva absència. Això sí, li hauràs de pagar una comissió.

Hi ha qui prefereix no llogar l’apartament. En aquest cas, és millor 
no donar senyals que la casa està buida: dóna les claus a algú de qui et 
refi ïs perquè et reculli el correu i per si hi hagués alguna emergència 
(com una gotera, per exemple) informa la presidència de la comunitat 
del contacte. Desactiva el contestador automàtic si en tens. Deixa les 
teves coses de valor en una caixa forta o amb aquesta persona de con-
fi ança.

Si vius en un habitatge llogat o compartit, hauràs de parlar amb 
l’arrendador per veure si existeix la possibilitat de subarrendar fi ns al 
teu retorn (i no perdre el teu lloc) o si has d’abandonar-lo. Normalment 
hauràs de notifi car-ho amb antelació, segons estigui en el teu contracte.

Si els subministraments de l’habitatge (electricitat, gas, etc.) es-
tan al teu nom i els llogues (o subarrendes), informa’t dels tràmits i 
costos de canviar el titular. Valora si et convé fer-ho o que segueixin al 
teu nom i que l’arrendat t’aboni les despeses de consum (tingues en 
compte que si no canvies el titular, tu seràs responsable si l’inquilí no 
paga). Si l’habitatge és de la teva propietat i no el penses llogar, pensa 
si compensa mantenir els subministraments o donar-los de baixa fi ns 
al teu retorn. 

També és possible que necessitis fer una mudança. Si és així, 
hauràs de contractar un guardamobles o un traster o trobar una per-
sona que et cedeixi un espai per guardar les teves andròmines fi ns al 
retorn. No la deixis per l’últim dia: és una activitat extenuant.
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voldràs que estiguin vives al teu retorn, deixa-les amb algú que sigui 
feliç cuidant-les, que sàpigues que ho farà tan bé com tu. Si no tens 
ningú que es quedi amb la teva mascota, busca un refugi d’animals i, 
sobretot, mai l’abandonis al carrer.

Fes recompte de totes les subscripcions que tens (revistes,  but-
lletins d’una associació…). Has de pensar si les cancel•les durant el 
temps que estiguis de viatge o demanes que les enviïn a una adreça al-
ternativa (la d’un familiar o amic o a un apartat de correus). Procedeix 
de la mateixa manera amb els bancs i altres entitats de les quals 
rebis comunicacions o sol•licita l’enviament en format electrònic en 
comptes d’en paper. És possible que, malgrat el teu avís, t’arribi alguna 
d’aquestes comunicacions o una carta de manera inesperada. Per si 
això passa, deixa un parell de sobres grans amb un segell i amb una 
adreça alternativa escrita, perquè qui visqui on ho feies tu, les enviï. O 
dóna d’alta el servei de reexpedició postal de Correus (fi ns a un 
màxim de sis mesos), que enviarà qualsevol comunicació que rebis a 
l’adreça que hagis notifi cat.

És molt important que l’adreça que li indiquis al banc que emet les 
teves targetes bancàries per a l’enviament de correspondència si-
gui la d’una persona de confi ança. Si durant el viatge perds o et roben 
les targetes, el banc no te les enviarà a Uruguai, Egipte o Bhutan per 
molt que supliquis, sinó a l’adreça que tingui en la seva base de dades. 
Una vegada rebudes aquí, aquesta persona te les podrà fer arribar per 
missatgeria allà on et trobis.

Què fer amb el cotxe o moto
Si tens un vehicle i no te l’emportaràs de viatge, tens diverses op-
cions. Si decideixes vendre’l, dóna’t una mica de temps per trobar un 
bon comprador. El tràmit de la compra-venda no és complicat, però 
no deixis que es converteixi en una preocupació deixant-ho per just 
abans de marxar. També podries prestar-lo o, fi ns i tot, llogar-lo per 
treure alguns diners. Si vols tenir-lo guardat, no hi ha inconvenient, 
però deixa-ho en un lloc segur com un garatge.

Qüestions legals, fi scals i laborals
Des de la distància et resultarà difícil o impossible ocupar-te de certes 
gestions i resoldre imprevists. I l’excusa de “estic de viatge” no serveix 
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per a moltes d’elles. Com que segurament no voldràs tornar a la mei-
tat del teu periple (i més si el succés no és massa greu) et suggerim:

  Obtingues la signatura electrònica. Davant d’organismes i en-
titats públiques et permet realitzar algunes gestions independen-
tment d’on et trobis. La pots portar instal•lada en el teu portàtil 
o en un USB (o pujar-la al núvol per quan necessitis usar-la, veure 
pàgina 236).

  Fes un poder notarial a una persona propera, detallant les seves 
atribucions i les decisions que pot prendre en el teu nom mentre 
estiguis absent. Serveix perquè formalitzi per tu qualsevol acte o 
contracte (privat o públic). Donar poders a algú pot ser especial-
ment important si tens propietats (per si, per exemple, has llogat 
el teu habitatge i hi ha algun problema seriós amb els inquilins o 
necessites tornar a llogar-lo). Com més ampli sigui el poder, me-
nor és la probabilitat que hagis de tornar a encarregar-te tu de la 
gestió (com recollir una carta certifi cada al teu nom). Però tampoc 
és necessari signar un “poder de ruïna” que permet a la persona 
apoderada fi ns i tot vendre totes les teves propietats.

  Tingues en compte que, a pesar que alguns dels imprevistos o trà-
mits els podràs resoldre des de la teva ambaixada, l’ajuda que 
ofereixen està limitada a unes gestions que detallem en la pàgina 
207.

Si te’n vas amb algun procés administratiu o judicial obert 
(demanda, denúncia, recurs, vista judicial, concessió, testimoni…) és 
important que tinguis un advocat i procurador encarregats del cas 
que t’indiquin si és necessària la teva compareixença o no, així com 
les possibles multes o conseqüències de la teva absència. En línies 
generals, hauràs d’estar present si ets qui denuncia. Si ets a qui denun-
cien, en molts casos, poden celebrar la vista sense la teva presència, 
encara que pugui ser desfavorable per als teus interessos. Parla amb el 
teu advocat o procurador per veure si és convenient que els emetis 
un poder general per a plets. En algunes situacions podran retardar 
o anul•lar la teva compareixença o fi ns i tot ajornar el judici. En qual-
sevol cas, hauràs d’haver notifi cat abans de marxar una adreça a la 
qual fer-te arribar les comunicacions o citacions judicials, on algú es 
faci càrrec d’elles i te les notifi qui amb urgència. No és una mala idea 
que la teva assegurança de viatge inclogui en la seva cobertura els 
costos de retorn anticipat per algun d’aquests motius.
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disposaràs d’un termini de set dies per al•legar davant la Junta Elec-
toral de Zona la causa justifi cada i documentada que t’impedeixi 
l’acceptació del càrrec. L’al•legació pot fer-la qui va recollir la carta 
en el teu nom. Estar de viatge sol acceptar-se com eximent. Quelcom 
semblant succeeix si et criden a formar part d’un jurat: pots presen-
tar al•legacions en 15 dies (també ho pot fer algú per tu). 

Si et trobessis de viatge durant el període habilitat per fer la de-
claració de la renda, sol•licita l’enviament electrònic de l’esborrany. 
Podràs revisar-lo i aprovar-lo per Internet allà on siguis. També pots 
fer-la a distància: emporta’t apuntades les dades (rendiments del tre-
ball i del capital, retencions de pagadors, deduccions, etc.) o obtingues-
los a través d’Internet. Si cap d’aquestes opcions t’agrada, deixa tots 
els certifi cats dels teus ingressos i informació a algú que pugui calcular 
la declaració i presentar-la en el teu nom.

A Espanya, si estàs en situació de desocupació i tens dret a rebre 
una prestació, tingues en compte que no és legal cobrar-la mentre 
estàs fora del país. Una opció és suspendre-la durant aquest temps 
(fi ns a un màxim de 12 mesos) i reactivar el cobrament de l’ajuda 
al teu retorn. En aquest cas la data de fi nalització de la prestació no 
canvia i perdràs el dret a rebre l’import de la prestació corresponent a 
aquests mesos no cobrats. En qualsevol cas informa’t molt bé a la teva 
ofi cina corresponent perquè la normativa pot canviar.

Encara que esperem que sigui un tràmit que realitzis en va, et re-
comanem que consideris la possibilitat de fer un testament, sobre-
tot si tens propietats, molts hereus o si volguessis, per exemple, donar 
part de la teva herència als autors d’aquest llibre perquè viatgin per tu, 
honrant així la teva memòria.

Altres qüestions pràctiques  
Abans de marxar és convenient que parlis amb el teu banc i avisis que 
estaràs una temporada fora del país, de manera que no et bloquegin 
els pagaments amb targeta des de l’estranger (alguns ho fan com a 
mesura de seguretat per a cobraments procedents de certs països). 
De la mateixa manera, assegura’t que les teves targetes bancàries 
estan activades i funcionen, especialment si són noves. Informa’t de les 
comissions que es cobren per la retirada de diners de caixers fora 
del teu país. Considera sol•licitar una ampliació del teu crèdit per 
si necessites fer algun pagament gran (com comprar un bitllet d’avió). 
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És convenient també que et donis d’alta a la banca electrònica 
(si és que encara no ho has fet) per operar des de qualsevol lloc del 
món amb els teus comptes. Així podràs realitzar transferències, blo-
quejar la targeta en cas de robatori, canviar el límit de crèdit, veure el 
saldo del compte, comprovar que no hi ha càrrecs irregulars, portar la 
comptabilitat, etc. Informa’t del seu funcionament per fer transferèn-
cies perquè algunes entitats envien missatges de confi rmació amb un 
codi al teu telèfon mòbil perquè autoritzis les operacions i, si és així, 
necessitaràs tenir amb tu el teu mòbil encès, amb cobertura i amb la 
teva targeta SIM original funcionant. En cas que no sigui possible uti-
litzar la banca electrònica, pots autoritzar (o donar-li les teves contra-
senyes) a una persona de qui et refi ïs perquè pugui operar amb el teu 
compte i faci les gestions que siguin necessàries en la teva absència. 
Si no vols fer-ho, almenys deixa-li a aquesta persona o a algun familiar 
el teu número de compte (o nombres, si tens diversos), per si en 
algun moment necessites que et faci un ingrés o una transferència 
d’urgència. I si saps que hauràs de fer front a algun pagament 
mentre siguis fora (impostos, taxes, etc.) o no has donat de baixa 
els subministraments de casa teva, assegura’t que estan domiciliats 
perquè no siguin retornats.

Per ajudar-te a decidir si t’emportes el teu telèfon mòbil (veure 
pàgina 232) informa’t de si té un cost mínim de manteniment men-
sual i de les tarifes per trucar i rebre trucades a l’estranger. Si el cost 
és alt, consulta la possibilitat i condicions de desactivar o suspendre 
temporalment la línia durant el temps que siguis fora. Si veus que és 
difícil o que perdràs el número, potser t’interessi contractar una altra 
tarifa més econòmica. Si el conserves, abans de marxar, pots activar 
el contestador i gravar un missatge dient que no estàs fàcilment 
localitzable i que si és urgent t’enviïn un missatge de text o un co-
rreu electrònic (encara que si casa teva queda buida durant diversos 
mesos, no ho diguis). A l’estranger, rebre missatges és gratis i així no 
hauràs de contestar trucades (estalviant-te d’aquesta manera l’elevat 
cost de la itinerància).

Compte enrere fi ns al dia D
Al llarg dels capítols previs hem parlat de molts aspectes que has 
d’haver resolt o tenir clars abans de marxar. El següent compte en-
rere és una estimació dels temps perquè ho tinguis tot llest el dia D, 
però la prudència aconsella que avancis tot allò que et sigui possible: 



159

10
. A

LT
R

E
S

 P
R

E
PA

R
A

T
IU

S
 I

 C
O

M
P

T
E

 E
N

R
E

R
Esi sorgeixen imprevistos, allargaran els temps i, amb això, es retarda-

ran els teus plans. Tingues en compte que per algunes de les gestions 
necessites sol•licitar cita prèvia: esbrina en quins i quins terminis 
solen donar per no portar-te sorpreses.

Aquest compte enrere està pensat especialment per a la situació 
en què ets tu qui tria el moment de marxar. Si es donen altres cir-
cumstàncies i l’ocasió es presenta abans, hauràs de fer-ho tot més 
ràpidament, la qual cosa no serà un problema si t’organitzes bé. En 
qualsevol cas, aquesta és la llista d’allò més important: les més espe-
cífi ques (que hem anat esmentant en capítols precedents) no s’han 
inclòs aquí, però has de tenir-les en compte igualment i planifi car-les.

6 mesos abans
  Decideix quina serà la teva destinació o ruta.
  Busca informació sobre els llocs on vols anar i estima el pres-

supost. 
  Si has decidit viatjar amb algú, però no saps amb qui, comença 

a preguntar. 
  Utilitzaràs el teu propi mitjà de transport? Comença a bus-

car-lo si encara no el tens i a condicionar-lo segons les teves 
necessitats.

  Acudeix al centre de vacunació perquè t’informin dels aspectes 
sanitaris referents a les destinacions que visitaràs i perquè et pro-
porcionin el calendari de vacunació que hauràs de seguir. 

3 mesos abans
  Compra el bitllet (d’avió, de tornada al món, vaixell…) i, si ho 

estimes convenient, acompanya-ho amb una assegurança de 
cancel•lació específi ca.

  Busca inquilí per a la teva habitació o apartament: promociona-
ho entre les teves amistats, anuncia-ho, busca una agència...

  Posa a la venda el teu cotxe si en tens i has decidit donar-li 
sortida.

  Si vas amb cotxe o moto, fes un curs de mecànica.

2 mesos abans
  Fes-te un passaport nou si és necessari. 
  Informa’t d’on obtenir els visats inicials, si els necessites, i co-

mença la seva gestió (en funció dels temps de tramitació que 
requereixin).
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1 mes abans
  Fes-te una revisió sanitària: visita el metge, oculista, dentista, 

etc. Compra el necessari per a la teva farmaciola.
  Sol•licita al banc les targetes bancàries.
  Comprova que els aparells que t’emportaràs (càmera, carrega-

dors, etc.) funcionen correctament.
  Compra la motxilla o maleta, la roba i accessoris que et 

faltin. Compra el calçat outdoor per usar-lo i que així se t’adapti 
perfectament quan te’n vagis.

  Assegura’t que el teu vehicle té tota la documentació neces-
sària i, si no, sol•licita la que falti. Fes una revisió i els últims ajus-
tos al teu vehicle.

  Fes un poder notarial i el testament.
  Dóna d’alta el blog o web que planegis escriure, si no els tens ja.

2 setmanes abans
  Contracta la teva assegurança de viatge.
  Cancel•la les subscripcions, canvia l’adreça de correu postal 

on rebràs les comunicacions, domicilia els pagaments que ne-
cessitis fer.

  Sol•licita al teu banc les divises i els xecs de viatge que vulguis 
portar. Assegura’t que les targetes estan activades i amplia el 
teu límit de crèdit. Sol•licita la signatura electrònica.

  Paralitza la prestació per desocupació si l’estàs cobrant.
  Sol•licita o actualitza el permís de conducció internacional 

i els altres carnets que t’emportaràs. Fes-te fotos de carnet 
per emportar-te-les.

  Comença a apartar les coses que vulguis endur-te al teu equi-
patge.

1 setmana abans
  Si penses vendre, prestar o guardar el cotxe, fes-ho.
  Efectua la mudança de la teva habitació o apartament i lloga’l. 

Canvia el titular dels subministraments o dóna’ls de baixa. 
Deixa les teves plantes i mascotes en bones mans.

  Escaneja tots els documents i envia-te’ls per correu elec-
trònic. Fes fotocòpies del bitllet d’avió, del passaport, de 
l’assegurança, etc.; queda’t tu amb una còpia i deixa’n una altra 
amb algú de confi ança.
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et resulta còmode de portar.
  Organitza una festa de comiat. Vigila amb la ressaca

3 dies abans
  Revisa de nou el llistat de coses a portar a l’equipatge i, si et falta 

alguna cosa, compra-ho.

1 dia abans
  Confi rma les dades del teu vol, tren o vaixell i imprimeix la tar-

geta d’embarcament si el servei està disponible. Si vas amb 
el teu vehicle, carrega’l (el maleter del cotxe, les alforges de la 
bicicleta…).

  Si no t’emportes el número de telèfon mòbil, cancel•la’l. Si el 
portes, activa el missatge de la bústia de veu del teu mòbil.

  Fes l’equipatge i deixa apartada la roba que que et posis 
l’endemà.

El dia D
  Comprova que surts de casa amb tot el que necessites però, 

especialment, amb el teu passaport..
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11. EN RUTA 
Un gran viatge no és com un parell de setmanes en el qual, moltes 
vegades, es porten els hotels reservats, les excursions contractades i 
s’ha planejat el que es vol fer i veure cada dia. En un viatge de diversos 
mesos, la restricció i la pressió del temps limitat es dilueixen, gairebé 
desapareixen, deixant més lloc a la improvisació i a deixar-se portar 
pels desitjos. Així, canvia la forma en què es viu el dia a dia, sense tanta 
necessitat d’esprémer cada minut. Evidentment que es vol aprofi tar el 
temps, però el ritme d’un viatge curt requereix una energia que, en 
cas de mantenir-se en un de llarg, acabaria desgastant fi ns a i tot als 
rodamons més experimentats.

Un dels errors més freqüents en iniciar un gran viatge és voler-ho 
fer, veure-ho i provar-ho tot... tot just començar. És normal: després de 
tants mesos de preparatius, per fi  estàs al camí i vols fer tot allò que 
has estat somniant. La nostra recomanació és clara: calma!, comença 
a poc a poc. Un dels grans avantatges que tindràs és que, per fi , seràs 
lliure d’horaris i de la cotilla de conceptes com efi ciència, optimització, 
rapidesa… Dóna’t temps per conèixer, aprendre, assaborir, gaudir… 
Com més ràpid intentis avançar, amb menys intensitat i profunditat 
viuràs les experiències. Així que fes l’esforç, sobretot al principi, d’anar 
a poc a poc i gaudir de la teva nova situació. 

Un gran viatge és, sens dubte, molt més gratifi cant i enriquidor 
que un de curt però, alhora, més exigent: potser en la distància 
trobis a faltar la teva casa, família i amistats; pot ser que sigui dur 
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físicament perquè no dorms tan bé com t’agradaria, per les hores de 
transport, per la calor o el fred; pot ser que sentis cansament mental 
per haver de parlar en un altre idioma o per no saber si els teus actes 
causaran alguna ofensa segons els costums del lloc; els teus sentits es 
poden veure saturats per la quantitat de coses que et criden l’atenció; 
segurament hagis d’adquirir noves rutines com regatejar, preguntar 
el preu de totes les coses abans de consumir-les, buscar on dormir 
i menjar cada dia… A més a més, com que les experiències es viuen 
d’una manera més constant, són més difícils de digerir: encara no t’ha 
donat temps a acostumar-te a una ciutat o a una cultura i ja estàs 
entrant en una altra. 

Un dels motius que empenyen a moltes persones a emprendre 
un gran viatge és, entre d’altres, sortir de la rutina, sense pensar 
que se’n crearan altres noves que al cap d’un temps també poden 
arribar a cansar-nos. Efectivament, no tot són moments fantàstics, 
llocs paradisíacs i sensacions úniques. El més important és posar-hi 
remei abans que arribi a ser pesat: dorm en diferents allotja-
ments, desplaça’t en diferents mitjans de transport, canvia els llocs on 
menges, aprofi ta per realitzar activitats que al teu país no seria fàcil 
fer… També podràs trobar-te amb problemes (de salut, burocràtics, 
logístics…), però no deixis que t’arruïnin el viatge: treu el teu bon 
humor, troba el costat positiu i aprèn de l’experiència.

En aquest capítol et parlem de com combatre el xoc cultural amb 
el que t’enfrontaràs al llarg de la teva ruta i de qüestions logístiques. I 
et recomanem que, sempre que puguis, aprofi tis totes les opcions 
possibles de transport, allotjament i menjar: és part de l’experiència 
i així l’enriquiràs molt més.

El xoc cultural
Si ja has viatjat a l’estranger, segur que t’has enfrontat a alguna 
d’aquestes situacions: arribes a un país on no només no entens l’idioma 
que parla la gent sinó que tot està escrit en un altre alfabet; surts a fer 
un volt i dotzenes de criatures s’arremolinen constantment a teu vol-
tant volent tocar-te; baixes d’un avió en una ciutat i les dones van tan 
cobertes que no se’ls veuen ni els ulls; gent que amb prou feines co-
neixes et pregunta quin és el teu salari o religió; arribes a un poble on 
les olors són nauseabunds i la brutícia està pertot arreu; vas a saludar 
a algú amb normalitat i acabes causant una ofensa al teu interlocutor; 
desembarques en una ciutat on tot funciona a la perfecció i la gent és 
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tan discreta que gairebé sents que destorbes; intentes esmorzar algu-
na cosa coneguda i no només trobes sopa d’ossos de be… 

La llista podria seguir: les situacions i exemples poden ser infi nits. 
Ja deus saber de què parlem: el famós xoc cultural. Enfrontar-te a un 
entorn molt diferent al que estàs acostumat on tot funciona d’una ma-
nera diferent, amb uns valors i claus que inicialment no comprens, pot 
provocar-te desconcert, desorientació, frustració, ansietat… Si, 
a més a més, ets a l’inici, estàs cansat o no tens ningú amb qui com-
partir les teves impressions, l’impacte pot ser encara més gran. No 
obstant,  no hauries de preocupar-te massa: el més habitual és que 
després d’un període d’adaptació aquestes sensacions negatives 
desapareguin. El problema es presenta si passat un temps no ets ca-
paç d’adaptar-te a l’entorn, arribant fi ns i tot al punt de voler fugir del 
país o cancel•lar el viatge. Posa-hi remei abans que això pugui succeir. 

Com minimitzar l’efecte del xoc cultural? El primer de tot és re-
conèixer el que t’està passant. Després, donar-li la volta: No és 
això el que busques quan viatges? Entrar en contacte amb altres for-
mes de vida i cultures, noves sensacions i experiències diferents de les 
que ja coneixes? Intenta acceptar a poc a poc aquestes novetats, no 
has de fer-ho tot de cop. Si no paren de saludar-te i de convidar-te a te 
perquè ets de fora, aprofi ta per aprendre una mica el seu idioma. Si la 
gent llegeix per sobre de la teva espatlla el que escrius en el teu diari, 
és una bona oportunitat per preguntar-los coses de la seva cultura per 
les quals sentis curiositat. Si el que a tu et sembla que està malament 
a ells els sembla normal, intenta esbrinar-ne els motius i posa’t en el 
seu lloc... El més interessant de viatjar no és jutjar els aspectes de les 
diferents cultures com a bons o dolents, sinó entendre el perquè.

Una altra manera de minimitzar el xoc cultural és fer que la pri-
mera destinació no sigui gaire diferent del lloc d’on véns. També 
ajuda que cada vegada que arribis a una zona nova, els primers dies 
intentis no fer una immersió brusca en la cultura local. Llegir so-
bre la regió o país que visitaràs, parlar amb gent que el coneix o con-
tractar una visita guiada a l’inici també ajudaran al fet que l’impacte 
sigui menor i, també, a apreciar i comprendre millor el que et va-
gis trobant. Descansar molt també ho suavitza: a major cansament, 
menor capacitat d’assimilar les novetats. Has de preparar-te, a més 
a més, per trobar concepcions completament diferents a les 
teves en relació amb el temps. Intenta assimilar la dita que «sen-
se rellotge ni calendari, no hi ha preocupació», perquè serà freqüent 
que t’enfrontis a situacions en les quals de seguida signifi qui diverses 
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hores després, els autobusos surtin només quan estiguin plens, etc. En 
aquests casos, respira profundament i aprofi ta aquests temps morts 
per llegir, escriure, xerrar… no hi ha mal que per bé no vingui. Com 
que segur que no seràs l’única persona a experimentar totes aquestes 
sensacions, parlar amb els altres t’ajudarà a esplaiar-te i a adonar-te 
que tot acabarà passant. Finalment, escriure un diari en el qual plas-
mis les teves impressions és una bona manera de ser més conscient 
del que estàs vivint i quan ho llegeixis passat un temps veuràs que, en 
el fons, no va ser tan difícil superar-ho i de seguida vas poder gaudir 
de les noves cultures.

Qüestions logístiques

On dormo?
Depenent del país en el qual et trobis (del seu nivell de desenvolupa-
ment, de si rep molt de turisme…) i del lloc concret (una ciutat gran, 
un entorn rural, un parc natural, un poble amb alguna atracció turística, 
etc.) l’oferta d’allotjament serà molt diferent. Si no vols caure en 
la rutina, intenta dormir en diferents tipus d’allotjament aprofi tant els 
avantatges que té cadascun d’ells:

  Càmping: si tens l’equip necessari, és una manera econòmica de 
dormir, tot i que sovint estan allunyats dels nuclis urbans o als 
afores. Si no portes tenda, molts càmpings les lloguen o disposen 
de cabanyes. Però aquestes instal•lacions no són l’únic lloc on pots 
acampar: pots fer-ho en el jardí d’algú, en plena naturalesa o en un 
parc o platja, normalment de manera gratuïta. Atenció, no sempre 
és legal i a les ciutats pot ser fi ns i tot perillós. 

  Missió, convent, temple: ofereixen habitacions senzilles i bara-
tes. A més a més d’allotjar-t’hi, podràs conèixer com és la vida 
de les persones que viuen allà i, fi ns i tot en alguns casos, par-
ticipar dels seus ritus, resos, meditacions… En algunes ocasions 
requereixen cert compromís amb les regles religioses i de vegades 
posen normes a l’admissió d’hostes (per exemple, no és freqüent 
que les hostatgeries catòliques permetin l’allotjament de parelles 
no casades a la mateixa habitació o que en monestirs ortodoxos 
s’admetin dones).

  Casa particular, bed and breakfast: en alguns països és possi-
ble dormir en allotjaments familiars (homestay, chez l’habitant), sigui 
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una iurta, una barraca de toba, una granja o un apartament, pagant 
alguna cosa a qui viu allà. Recorda que allà hi viu gent, no és un negoci 
hoteler: és necessari ser molt respectuós. Existeixen també xarxes 
socials que, a través d’internet, posen en contacte a viatgers amb 
persones disposades a allotjar-les a casa seva de manera gratuïta, 
una excel•lent manera de conèixer d’a prop la vida diària dels teus 
hostes i rebre les seves recomanacions per gaudir més del lloc.

  Hostal, alberg de joventut: són establiments senzills per allot-
jar-s’hi i, també, on conèixer altres viatgers i compartir experièn-
cies i informació. A més a més d’habitacions, normalment tenen 
dormitoris compartits, de vegades separats per sexes. Molts dispo-
sen d’una cuina per a ús dels hostes i alguns ofereixen serveis extra 
com a accés a internet, bugaderia, bar, restaurant... També hi ha 
residències universitàries que ofereixen les seves habitacions 
quan no hi ha activitat lectiva, normalment a bon preu.

  Pensió, hotel, etc.: n’hi ha de diferents categories en funció de 
les seves característiques (habitació amb bany propi o compartit, 
aigua calenta o només freda, aire condicionat, etc.) i dels serveis 
que ofereixen (restaurant, piscina, gimnàs, etc.).

  Apartament o casa rural: se sol llogar la casa sencera, amb to-
tes les seves comoditats (cuina, rentadora, etc.). Aquesta opció és 
especialment interessant si viatges amb nens o amb més persones 
amb les quals compartir la despesa.

  Resort de luxe, lodge: és l’opció més cara per la qualitat de les 
seves instal•lacions i el seu alt nivell de serveis. Molts estan situats 
en llocs molt exclusius, com a parcs naturals o platges remotes, on 
de vegades seran l’única opció d’allotjament.

  Allotjaments especials: una casa en un arbre, una cova, un hotel 
en un vaixell… Encara que puguin ser una alternativa cara, de vega-
des val la pena permetre’s un luxe i gaudir d’una experiència singular.

En algun moment de la teva ruta, si estàs en el lloc adequat en 
el moment precís, potser trobis una bona oferta en un allotja-
ment que normalment no podries permetre’t. Aquest pot ser 
el moment d’aprofi tar per descansar de la teva rutina viatgera i 
cuidar-te una mica. Per què no quedar-se uns dies a descansar en 
un sensacional i remot hotel prenent el sol a la piscina, menjant al 
buffet i dormint amb aire condicionat?
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A part d’aquests allotjaments previsibles, pot ser que alguna vegada 
et trobis dormint en llocs inesperats com un aeroport, una platja, 
una estació de tren o un parc. En aquests casos, per seguretat, tria 
llocs on hi hagi una mica de llum i se’t vegi, però on no molestis. Dins 
d’edifi cis, les cantonades solen ser bons llocs: protegits i tranquils. 
Si pots trobar un cartró per aïllar-te del sòl, millor, i dorm sempre 
abraçant la teva motxilla. També pots planifi car trajectes nocturns en 
transport públic per dormir-hi.

Normalment serà el pressupost del que disposis el que t’indicarà 
quin tipus d’allotjament predominarà en el teu viatge. Al principi és 
possible que et costi renunciar a certes comoditats però pensa 
si et realment compensa dormir en habitacions amb cambra de bany, 
aire condicionat i televisió o prefereixes rebaixar una mica el nivell i 
tenir més diners disponibles per gastar en altres coses o fer que el 
viatge duri més temps. Un petit estalvi diari, multiplicat per les nits 
d’allotjament que planegis, pot representar molts diners al fi nal.

Demana sempre a la recepció que et permetin veure 
l’habitació abans d’acceptar-la. De fet, pel mateix preu solen tenir 
diferents tipus de cambres, així que si te n’ensenyen vàries podràs 
triar la que més t’agradi. És una cosa habitual, així que no dubtis a 
sol•licitar-ho i aprofi ta per comprovar si l’aire condicionat o aigua 
calenta que t’han promès funcionen o, en general, que tot es troba 
en bon estat i en funcionament. La millor hora d’arribada sol ser 
el migdia, quan les habitacions disponibles estan netes i preparades 
per ser ocupades.

On menjo?
Una de les experiències més enriquidores del viatge és provar la gas-
tronomia d’altres països en els seus llocs d’origen: un cebiche a Perú, 
un curri verd a Tailàndia, vins a Austràlia o, si t’atreveixes, larves a 
Gabon. El més important és gaudir dels menjars, sigui en un lloc de 
carrer o un restaurant de luxe. Cal tenir prudència, però sense que la 

Quan arribis, demana una targeta de l’hotel en el qual t’allotges, 
especialment en llocs on no et resulti fàcil orientar-te o on uti-
litzin un alfabet diferent del teu. Així podràs ensenyar-la si ne-
cessites indicacions per tornar o lliurar-la al taxista i que sàpiga 
portar-te de tornada.
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por a tenir una diarrea et dissuadeixi d’experimentar i provar tot el 
que tinguis al teu abast (encara que, per si de cas, llegeix la pàgina 130).

El lloc en el que et trobis marcarà molt el tipus d’establiments 
on puguis menjar. A més desenvolupament econòmic i turístic del 
país, més àmplia serà l’oferta i varietat de menjar, hi haurà més regu-
lacions (sanitàries, formes de conservació, llocs de venda, etc.) i serà 
més car. En països menys desenvolupats o llocs menys turístics, 
serà més barat i informal (llocs de carrer, venda ambulant de menjar, 
etc.). La clau per encertar i assaborir un menjar  bo i recent és sempre 
la mateixa: fi xa’t on hi ha molts ciutadans menjant, ja que solen 
ser establiments bons o econòmics o, millor encara, ambdues coses 
alhora. En la varietat està el gust.

  Lloc de carrer: no solen tenir un establiment fi x i tenen normal-
ment una infraestructura molt bàsica: potser uns tamborets o un 
banc. Compartir un espai limitat ajuda a la comunicació i per això 
són bons llocs per conèixer gent local. El menjar normalment 
és senzill i elaborat amb productes frescos i de la zona. Això sí, 
si a la regió no hi ha gaire varietat d’ingredients, probablement 
trobis sempre el mateix per menjar. No acostumen a destacar pel 
seu alt nivell higiènic, encara que hi ha excepcions molt decents. 
Normalment no tenen carta ni preus a la vista: convé preguntar 
sempre abans el cost per no emportar-se un espant. Una versió 

Haig de reservar tots els allotjaments? 
Planejar i saber on dormiràs cada nit en un gran viatge és pràc-
ticament impossible. Qui sap si d’aquí a dos mesos estaràs a 
Delhi o a Kuala Lumpur? O si entraràs a Guatemala el dia 23 o 
el 24. En general, el millor és no tenir reserves i buscar allotja-
ments a mesura que arribis als llocs. Això et donarà la fl exibili-
tat de decidir on vols estar-te i dormir a cada moment i poder 
comparar diversos establiments. Hi ha excepcions: quan sigui 
temporada alta (o se celebri un festival, per exemple) i sigui 
difícil aconseguir plaça o arribis a una hora molt tardana i vulguis 
assegurar-te de tenir habitació. També és bona idea reservar la 
primera nit si arribes d’un vol o trajecte llarg, amb cansament, 
jet lag i poques ganes de recórrer diversos hotels preguntant 
preus i veient alternatives.
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més bàsica és la venda ambulant: una persona que va d’un lloc 
a un altre venent menjar (des de fruita fi ns a gelats o rotllets de 
primavera fregits), per menjar dempeus o per emportar.

  Restaurant: compta amb un local i una infraestructura mínima 
i té una carta o llista de preus. Pot ser des d’un quiosquet a la 
platja fi ns a un restaurant de 5 forquilles, passant per una casa de 
menjars o un buffet lliure. Moltes vegades, anar a un restaurant 
de cert nivell és l’única manera de provar plats elaborats o amb 
ingredients poc habituals en altres tipus d’establiments de la zona.

  Mercat i supermercat: són llocs on comprar menjar preparat 
o la matèria prima per fer un pícnic, cuinar a l’hostal o alberg, etc. 
A més a més, en molts mercats hi ha llocs que funcionen com a 
casa de menjars, oferint plats frescos, senzills i barats.

  Cases particulars: són una opció molt interessant perquè en 
establiments com els anteriors no sempre és fàcil trobar menjar 
casolà. Les xarxes d’allotjament gratuït i iniciatives específi ques 
com New Gusto són una bona manera d’accedir a elles.

  Cafès per al turisme de motxilla: quan s’està lluny de casa 
durant un període llarg, una de les coses que més reconforten i 
fan que no es trobi a faltar tant la llar és el menjar conegut. Per 
això, no passa res per anar alguna vegada a un cafè per als que 
fan turisme de motxilla, on oblidar per un dia el curri, l’arròs 
amb frijoles o el porc guisat i canviar-ho per una pizza, un entre-
pà de formatge o un pastís de xocolata, mentre comparteixes 
unes cerveses amb altres viatgers i escoltes els grans èxits d’U2. 
Però atenció, que aquests llocs no t’abdueixin i et facin perdre la 
il•lusió per seguir provant el menjar local, que també forma part 
de l’experiència del viatge.

Una altra manera de menjar allò que enyores és cuinar-ho amb les 
teves pròpies mans. Si t’allotges en una casa particular o en un hos-
tal que tingui cuina, i al mercat trobes els ingredients que necessites, 
podràs preparar el que et vingui de gust com a tu t’agrada (o, com a 
mínim, intentar-ho).

Com em moc?
Independentment del mitjà de transport principal que hagis triat per 
al teu viatge, en algun moment (si no constantment) utilitzaràs el 
transport públic o un mitjà alternatiu al que portes. Igual que amb 
l’allotjament i el menjar, anar utilitzant tots els transports disponi-
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bles enriqueix l’experiència, sobretot si són únics i particulars del 
lloc que estàs visitant o no existeixen al teu país d’origen, com pot 
ser una canoa feta a mà a Congo o el tren bala a Japó.

  Bicicleta: llogar-ne o comprar-ne una per fer excursions de dia, 
recórrer una ciutat o un tram del camí és una opció molt inte-
ressant. En la pàgina 53 es descriuen els avantatges d’aquest mitjà 
de transport.

  Moto: en molts llocs lloguen motos tipus scooter que permeten 
portar dues persones i per les quals no es requereix un carnet 

Acceptar o no acceptar?
Vas caminant pel carrer i una persona se t’apropa i et convida a 
menjar o a beure un te o, fi ns i tot, després d’una estona de con-
versa, et proposa que et quedis a dormir a la seva casa. Què fas? 

En la nostra cultura no és habitual que això passi, per la qual cosa 
és possible que et desconcerti al principi. Però en unes altres sí 
que ho és i aquests gestos d’hospitalitat, genuïns i espontanis, 
poden ser una experiència molt enriquidora i una oportunitat 
única per entrar en contacte amb persones locals, veure com 
viuen i compartir experiències. I a més a més, per què negar-ho, 
és una possibilitat de menjar i dormir gratis. 

No hi ha una manera infal•lible de saber si un oferiment és ge-
nuí o no. Però com menys turístic sigui el lloc i més petita i remo-
ta la població, més probabilitats hi haurà de que es tracti d’un gest 
autèntic i desinteressat. Si has estat convidat a dormir o a menjar 
a casa d’algú, no està de més oferir alguna cosa a canvi encara 
que no ho esperin: potser una mica de diners, participar en les 
despeses comprant una mica de menjar, un detall que portis a la 
motxilla o alguna cosa tan senzilla com el compromís d’enviar-los 
les fotos que t’has fet amb la família que t’acull.

No obstant això, en alguna ocasió les coses no seran el que sem-
blaven. Pot passar que després de passar a casa seva i prendre una 
tassa de te, et treguin un mostrari d’artesania perquè els compris 
alguna cosa o, pitjor encara, et vulguin cobrar pel que t’has pres. 
Segurament sentis una gran decepció, però potser aquest és el 
preu a pagar per tenir la ment oberta a aprofi tar les oportunitats 
de conèixer gent i apropar-te a la cultura local.



172

especial. Si la llogues, comprova que els papers estan en regla i 
vigents (assegurança, permís de circulació…) i demana un casc.

  Cotxe: si viatges en transport públic i vols anar a un lloc al qual 
aquest no hi arriba o visitar parcs naturals que només perme-
ten l’accés en vehicle, llogar un cotxe (amb o sense conductor) 
pot ser de vegades l’única opció. Abans de fer-ho, comprova 
quin tipus de cotxe necessites (turisme, caravana, 4x4?) i si té la 
documentació en regla (assegurança, permís de circulació…). Si 
on et trobes no hi ha agències ofi cials, potser puguis contractar 
un taxi o un cotxe privat per fer una excursió o durant el perío-
de de temps que necessitis (el que a més t’estalvia paperassa). 
El lloguer no és l’única solució: és possible comprar un cotxe 
i després vendre’l, encara que això sol implicar més tràmits i 
un cost fi nal incert. Recorda que en alguns llocs es transita per 
la dreta i en uns altres per l’esquerra, però no et preocupis: 
acostumar-se a anar pel carril contrari és més fàcil del que pugui 
semblar.

  Autoestop: encara que no ho contemplessis al principi, és pos-
sible que hagis de recórrer a fer autoestop, especialment on el 
transport públic és escàs. En la pàgina 63 es fan algunes recoma-
nacions.

  Transport col•lectiu per carretera: en aquesta categoria en-
tren principalment furgonetes i autobusos que fan un recorregut 
establert. Les furgonetes solen fer trajectes més curts que els 
autobusos o per carreteres en pitjor estat; solen esperar-se fi ns 
que totes les places estiguin ocupades abans de sortir; a l’Àfrica 
és habitual que hi hagi més persones que places disponibles. Els 
autobusos solen tenir una hora de sortida més o menys defi -
nida; a cada persona li correspon una plaça; acostumen a tenir 
preus fi xos; alguns són polits, espaiosos, amb aire condicionat i 
televisió, mentre que en uns altres viatjaràs sense gaires como-
ditats, envoltat de gallines i pollastres i sacs d’arròs al passadís; 
n’hi ha que són sleepers (autobusos amb llits) i amb seients que 
es poden reclinar, cosa que permet fer trajectes llargs de nit (i 
estalviar-se l’hotel). Normalment, més barat implica més lent i 
menys comoditat. És convenient informar-se abans de comprar 
el bitllet de quines són les companyies més fi ables i comparar els 
preus del trajecte que es vol fer. Si pots, tria bé la teva plaça al 
vehicle: al costat on no et toqui el sol, al costat de la fi nestra per 
gaudir del paisatge i controlar l’accés d’aire... Excepte als països 
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desenvolupats, no et fi ïs gaire dels horaris de sortida ni de la 
durada del trajecte que t’indiquin.

  Tren: en països poc desenvolupats acostuma a ser un mitjà molt 
lent encara que còmode: no hi ha embussos, acceleracions, frena-
des brusques ni sots (tot i que si viatges en tercera classe, això 
serà la menor de les incomoditats). A més a més, són un bon lloc 
per socialitzar-se i és possible passejar pels vagons. Solen tenir 
lavabos, vagó restaurant (en general car i dolent) i alguns fi ns i 
tot cotxes-llit en els que poder dormir, la qual cosa s’agraeix es-
pecialment en trajectes llargs. En alguns trens, els compartiments 
amb lliteres estan separats per sexes, tingues-ho en compte si 
viatges amb una altra persona del sexe contrari. Normalment 
tenen diferents classes, amb el que es pot triar el nivell de como-
ditat i el preu que es vol pagar. Hi ha trens de mercaderies que 
tot que admeten passatge no estan condicionats per al seu trans-
port: és una experiència molt diferent, apte per a les persones 

En els desplaçaments llargs en transports públics, tingues la pre-
caució de tenir a mà algun tipus de roba d’abric (per si hi ha una 
fi nestreta trencada o l’aire condicionat fort) i una mica de menjar 
i aigua per si el viatge s’allarga o si no vols haver-ne de comprar a 
les parades. Si el trajecte és de diversos dies, com el Transmon-
golià o un descens pel riu Amazones, porta una mica de menjar 
reconfortant (xocolatines, llaunes de sardines…) que et permeti 
completar el menú que t’ofereixin.
Quan planifi quis els teus temps (a recórrer una distància, 
d’arribada a una ciutat…) en països en vies de desenvolupament, 
deixa marge de sobres. És habitual que l’estat de conservació de 
les infraestructures i els vehicles públics sigui pitjor, potser hi hagi 
més controls de carretera... i en comptes de trigar una hora a 
recórrer 100 quilòmetres, pot portar-te’n quatre.
Si has arribat en transport públic a un lloc remot o aïllat, el primer 
que has de fer és esbrinar com pots anar-te’n d’aquí. Si t’ha costat 
arribar-hi, segurament no sigui fàcil sortir-ne.
En llocs amb un alfabet molt diferent al teu i noms de ciutats de 
difícil pronunciació, porta la teva destinació escrita en un paper 
per poder mostrar-ho i assegurar-te que agafes l’autobús o el tren 
correcte..
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més aventureres. Informa’t de si és necessari reservar classe o 
plaça amb antelació. Si no la tens, comprova que el vagó en el qual 
puges va a la teva destinació: de vegades se separen en una esta-
ció intermèdia i cadascun es dirigeix a una ciutat diferent. També 
ve bé preguntar els temps de parada en cada estació, per saber 
si pots baixar a fer un volt o no. Als trens cal vigilar especialment 
amb l’equipatge (veure pàgina 202).

  Avió: utilitzar l’avió ocasionalment pot ser una manera 
d’aprofi tar millor el temps i fi ns i tot d’arribar a llocs difícil-
ment accessibles per altres mitjans, especialment en països on 
les distàncies entre ciutats són enormes com l’Índia, la Xina o 
el Brasil. Les companyies low cost poden ser molt barates, però 
moltes vegades utilitzen aeroports secundaris, més allunyats o 
pitjor comunicats, la qual cosa pot suposar un cost afegit. Quan 
compris el bitllet busca costos ocults que pugui tenir, com un 
extra per la facturació de l’equipatge, pagament amb targeta, 
reserva de seient, etc. Si el vol és llarg o transcorre durant 
l’hora del menjar o sopar, informa’t de si donen una mica de 
menjar; si no, porta algun piscolabis (però procura no comprar-
lo a l’aeroport). Tot i que en molts països operen companyies 
que no reuneixen les condicions de seguretat de la IATA (In-
ternational Air Transport Association), de vegades són l’única 
opció disponible. En pàgina 66 es recullen més recomanacions 
per viatjar en avió.

  Vaixell: traslladar-se en aquest mitjà pot ser en ocasions més 
ràpid, tranquil i bonic que fer-ho per terra. Hi ha travessies mí-
tiques, com el descens del Níger o l’Amazones, en les quals du-
rant diversos dies es conviu amb gent local. Per la seva durada 
poden arribar a ser monòtons: emporta’t algun entreteniment. 
També es poden fer petits recorreguts amb barca, ferri, canoa, 
faluca, piragua o caiac per creuar un riu, aconseguir llocs o po-
blacions remotes, mercats fl otants o illes solitàries, que a més a 
més permeten gaudir de l’entorn des d’una perspectiva inusual. 
En algunes ciutats (Bangkok, Venècia, Istanbul…) és un transport 
urbà més i una manera diferent d’explorar-les. En països menys 
desenvolupats, les mesures de seguretat no són sempre les òpti-
mes: si veus que va sobrecarregat planteja’t la possibilitat de no 
pujar-hi. Si en algun moment t’interessa fer un trajecte més llarg 
amb vaixell (de passatgers o de càrrega), en la pàgina 64 hi ha més 
informació sobre aquest mitjà de transport.
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  Taxi: al món hi ha multitud de tipus de taxis. Pot ser un cotxe, 
una moto, una furgoneta, un tuktuk (un moto-carro de tres ro-
des), un rickshaw (carreta estirada per una bici o una persona)… 
Alguns són per a ús privat i d’altres són compartits amb pas-
satgers desconeguts (dividint el cost o cobrant una quantitat a 
cadascun). A certes ciutats es poden parar en qualsevol punt i en 
unes altres solament en els llocs destinats a això. En alguns paï-
sos, com Mèxic o Sud-àfrica, no és recomanable agafar-los al mig 
del carrer, és millor cridar a una agència ofi cial i demanar que et 
recullin. De vegades fan un recorregut preestablert (gairebé com 
si fossin un autobús) i unes altres el que sol•liciti el client. Alguns 
utilitzen taxímetre, en uns altres cal regatejar el preu en funció 
de la destinació abans de pujar-s’hi i en uns altres els hi dius la 
destinació i el preu que vols pagar i és el taxista qui decideix si 
vol portar-te. Informa’t amb algú local de quin és el preu habitual 
per al trajecte que vols fer, fi ns i tot encara que hi hagi taxíme-
tres. En països en vies de desenvolupament solen ser barats i 
constitueixen el mitjà de transport habitual de molta gent local. 
En d’altres de més desenvolupats solen tenir diverses tarifes i 
recàrrecs (per sortir o arribar a una estació, per portar maletes, 
per ser festiu…). Per si no fos poc, en molts països, a més dels 
ofi cials, qualsevol cotxe pot ser un taxi. En resum: si vols agafar-
ne un, informa’t d’on i com ho has de fer, ja que cada lloc és un 
món. Això sí, una cosa en comú és la fama que tenen els taxistes 
(algunes vegades amb motiu) d’intentar aprofi tar-se de la gent 
viatgera, especialment en aeroports i estacions: demanant molt 
més diners del raonable; donant més volta de l’habitual; aplicant 
tarifes incorrectes; intentant portar-te a l’hotel en el qual tenen 
comissió en comptes del que has demanat… El teu viatge no 
estarà complet sense una discussió amb algun taxista.

  Autobús urbà i tramvia: quan arribis a una ciutat, informa’t 
del seu funcionament, perquè també és molt divers (en uns 
s’entra per la part davantera, en d’altres es paga al conductor o 
al revisor, de vegades es cancel•la el bitllet en una màquina, en 
alguns hi ha parts reservades per a homes o dones…). Conèi-
xer les seves rutes i parades pot ser quelcom complicat, però 
és una bona manera (i barata) d’explorar la ciutat. En moltes 
ciutats, són furgonetes les que realitzen aquest servei de trans-
port urbà (i com que són serveis privats, intenten portar tants 
passatgers com poden).
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  Metro: és còmode i ràpid, ja que evita els embossos. I és fàcil 
d’utilitzar: al tenir rutes fi xes, amb un mapa pots saber exacta-
ment en quin lloc de la ciutat et trobes, cosa que facilita molt 
moure’t per poblacions que no coneixes. Els d’algunes ciutats 
(Sant Petersburg, Moscou…) són obres d’art. Això sí, si són sub-
terranis,  et perdràs el paisatge urbà. Solen ser llocs tumultuosos: 
ves amb compte amb els carteristes. En algunes ciutats (Tòquio, 
Teheran, Rio de Janeiro, Mèxic D.F.) els trens tenen vagons espe-
cials només per a dones.

Els aeroports  i estacions (de tren, autobús…) són llocs pels 
quals segurament passaràs, especialment si viatges en transport públic. 
Els primers, per petits que siguin, solen ser organitzats i tots funcionen 
més o menys de la mateixa manera: tenen un mostrador on revi-
sen el teu bitllet (tret que sigui electrònic) i passaport; aquí factures 
l’equipatge. En un control posterior es revisa que no portis articles 
prohibits (veure capítol 5) i pot ser que t’escorcollin per assegurar-se 
que no amagues res. Si el vol és internacional, agents d’immigració i 
de duana revisaran aleshores el teu passaport i visat i allà pot ser que 
hagis de respondre a algunes preguntes (què vens a fer o què has 
fet al país, si portes béns de cert valor, etc.). I per pelegrines que et 
puguin semblar algunes d’aquestes preguntes, no bromegis responent 
coses com “sí, porto drogues” o “clar que tinc una bomba!” si no 
vols trobar-te sense roba en una habitació amb un munt de persones 
fent-te preguntes. En molts països es paga un impost de sortida, 

Muntar en camell, cavall o elefant pot ser una manera especial 
i divertida de visitar un lloc. Si no ho has fet mai, no desapro-
fi tis l’oportunitat de recórrer, per exemple, el parc natural de 
Chitwan (Nepal) a l’esquena d’un elefant, visitar els voltants de 
Chinguetti (Mauritània) en camell o passejar per Rocha (Uru-
guai) a cavall. I no et preocupis, normalment, no es necessita 
experiència prèvia.
Encara que qui viatja de manera independent no sol recórrer a 
les agències de viatges, de vegades poden resultar molt útils, per 
exemple, per entrar a la llista d’espera en un vol ple; reservar 
plaça mentre busquen altres opcions de trasllat; o demanar algun 
favor per aconseguir plaça en un avió o hotel aparentment plens.
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normalment en divisa. Informa’t de si és així i reserva aquests diners. 
A partir d’aquí, ja solament queda arribar a l’avió (a través d’un fi nger, 
amb un autobús o fi ns i tot caminant).

Moure’s per les estacions d’autobusos, especialment les dels 
països en vies de desenvolupament, pot ser una experiència angoixant. 
En algunes ciutats hi ha una estació central pública, de la qual surten 
totes les companyies a totes les destinacions. En unes altres, n’hi ha 
més d’una en funció de la destinació o regió, per la qual cosa és impor-
tant informar-se prèviament des de quina d’elles surt l’autobús que es 
vol agafar. Quan no n’hi ha, els vehicles solen sortir de les ofi cines de la 
companyia o d’un lloc públic conegut on es concentren els autobusos 
(un aparcament, una gasolinera, una cantonada de la ciutat…).

Encara que no funcionen igual en tots els països o ciutats, és ha-
bitual que siguin llocs sorollosos, amb aglomeracions de gent, ve-
nedors i alguns vagabunds, on moltes vegades regna la confusió. Les 
companyies solen tenir ofi cines (de vegades una senzilla caseta) on 
tindran publicades les destinacions, horaris i preus ofi cials. És allà 
on t’has de dirigir per demanar informació i comprar el teu bitllet, 
encara que pugui ser complicat: tot just entrar a l’estació, de vegades 
fi ns i tot abans, és possible que t’assaltin grups de venedors a co-
missió, demanant a crits que els diguis on vas per aconseguir-te una 
plaça en un autobús del seu interès. No els hi facis cas, encara que per 
la seva insistència i agressivitat pot ser complicat, ja que la informació 
que donen no és fi able (el seu autobús sempre és el millor, surt abans, 
és el més barat…). Vés directament les ofi cines i compara, perquè 
moltes vegades hi ha diverses companyies que fan el mateix trajecte, 
amb preus i horaris diferents. Després, fes un cop d’ull als vehicles i 
comprova que tenen les característiques promeses. En alguns llocs 
et permetran triar i reservar la plaça que t’agradi més. Si és així, 

Un o dos dies abans de la data en què viatges, és recomanable 
confi rmar els vols, per assegurar-te que no hi ha canvis en els 
horaris (o pitjor encara, cancel•lacions), i preguntar amb quant de 
temps d’antelació cal arribar a l’aeroport. Convé sempre arribar 
a l’aeroport amb temps de sobres per si hi ha cues o els controls 
s’allarguen. Si fumes, en alguns aeroports trobaràs àrees reserva-
des per a això.  
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assegura’t que ho posa en el teu bitllet o que el conductor sap quina 
et correspon. De vegades, el bitllet es compra directament a l’autobús. 
Si el viatge és llarg i vols comoditat, pots comprar dues places.

Activitats durant el viatge
Al llarg del teu gran viatge, serà una pena si et limites a visitar monu-
ments i veure ruïnes, ja que podràs fer moltes altres activitats que en-
riquiran encara més la teva experiència. Depenent del lloc on estiguis, 
l’oferta serà diferent i n’hi haurà d’esportives (surf, arts marcials, 
escalada…), de naturalesa (observació de balenes o aus, visites a parcs 
naturals…) o culturals (meditació, classes de pintura o ceràmica…). 
Si bé és cert que algunes les podries fer al teu país, d’altres, en canvi, 
seran especials del lloc on et trobis i, per això, són una oportunitat 
única. Tot i que sovint, una cosa tan simple com asseure’s i observar 
a la gent que passa és una activitat entretinguda i de la qual s’aprenen 
molts detalls de la cultura local.

Hi ha activitats que potser et compensi reservar amb molta 
antelació, perquè hi ha poques places i oportunitats de realitzar-
les (com un curs de cuina a Tòquio o un d’art urbà a Nova York). 
L’únic inconvenient, com s’esmentava en el capítol 1, és que et lligaran 
i t’obligaran a estar en unes dates concretes en un lloc determinat, 
una cosa que a mesura que avança el viatge pot fastiguejar-te. A més a 
més, si volguessis anul•lar-les podrien tenir despeses de cancel•lació.

No obstant, on es realitzen activitats sol haver-hi prou oferta, per 
la qual cosa en general no és necessari assegurar la teva plaça 
abans d’arribar a aquest lloc. És fi ns i tot millor no reservar per com-
parar preus i condicions in situ. Contacta directament amb qui 
l’organitza per evitar costos d’intermediaris. Quan contractis un 
servei (guia, monitor…), millor si la persona és autòctona: solen tenir 
major coneixement del lloc i de l’activitat. Si vols realitzar-ne alguna 

Abans de comprar els teus bitllets (independentment del mi-
tjà del que es tracti), esbrina si cobren un extra per cada peça 
d’equipatge que portis. En alguns països és una quantitat nego-
ciable, en uns altres és fi xa. En alguns mitjans és habitual, en uns 
altres és estrany. En qualsevol cas, perquè no t’estafi n, assabenta’t 
de si és costum allà on estiguis i de quin és el preu que paguen els 
passatgers autòctons. 
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a l’aire lliure, informa’t de si és possible contractar-la en el lloc on 
comenci o es desenvolupi o si ho has de fer abans (per exemple, en 
alguns parcs naturals no sempre hi ha guies a l’entrada i cal contractar 
el servei a la ciutat o poble més proper).

En països menys desenvolupats no és habitual signar contractes en 
demanar un servei. Per això, per evitar malentesos, és imprescindible 
que quedi molt clar el que inclou i el que no, la forma de pagament, 
etc. Si és necessari, fes abans una llista amb preguntes per aclarir tots 
els detalls (si inclou menjars, si cal pagar taxes extres, si l’entrada 
està inclosa en el preu, si el guia es paga la seva pròpia manutenció, 
horaris d’inici i fi nalització, recorregut detallat, si inclou material ne-
cessari, etc.). En els llocs on sí que se signen contractes, és freqüent 
que aquests incloguin clàusules abusives que eximeixen de respon-
sabilitat a l’organització en cas d’accident, fi ns i tot si és conseqüència 
del mal estat de l’equip proporcionat per ella. És la teva decisió signar 
aquest contracte (o no realitzar l’activitat) però abans de fer-ho, per 
si de cas, revisa la teva assegurança per veure si et cobreix en cas de 
patir algun contratemps.

Comprar records
Els souvenirs seran una de les coses que més records et portaran una 
cop hagis tornat. Pot ser artesania però, també, coses com menjar, re-
vistes, objectes quotidians… En realitat, qualsevol objecte que t’ajudi 
a recordar el teu viatge. Renunciar a comprar-ne perquè suposa 
una despesa extra, una complicació logística o perquè són pesats de 
transportar seria una llàstima.

La realitat és que en aquest aspecte també és molt diferent un 
viatge de diversos mesos a unes vacances de poques setmanes, on 
pots portar tot el que vas comprant en una bossa addicional. En canvi, 
carregar les teves compres durant mesos no és gaire adient, tret 
que siguin extremadament lleugeres. Per això, quan siguis en ruta no 

Una activitat que no sempre es té en consideració és anar al ci-
nema. No obstant és un entreteniment molt popular i resul-
ta especialment interessant en països amb produccions pròpies 
(com la Índia): a part d’aprendre de la cultura local a través de les 
seves pel•lícules, barrejar-se i observar a la gent pot ser tota una 
experiència.
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podràs acumular gaires objectes i tot el que adquireixis o l’hi dónes 
a algú perquè t’ho porti a casa (familiars o amistats que et visitin uns 
dies) o, l’opció més habitual, ho envies per correu o missatgeria.

Si pretens enviar els teus records per correu, és preferible 
que siguin lleugers i barats perquè el port sigui el més econòmic pos-
sible i, si no arriba a la seva destinació, no suposi més pèrdua que la 
sentimental. Informa’t dels procediments, pesos màxims o de si 
hi ha restriccions o prohibicions a l’exportació, no compris un 
gerro de porcellana antic que t’obligui a bregar amb la burocràcia local 
per aconseguir el corresponent certifi cat o que, fi ns i tot, no puguis 
treure del país. Llegeix la pàgina 230 per a més informació.

Si vols emportar-te alguna cosa veritablement típica d’un lloc, in-
tenta comprar-ho directament a un artesà o fabricant local. En 
prescindir dels intermediaris tindrà un preu menor i l’import anirà 
íntegre al productor. Si saps el que t’interessa, compra-ho quan en 
tinguis oportunitat, perquè pot passar que fora del lloc on ho has 
vist (població, regió, país…) no ho tornis a trobar més. No obstant, si 
se t’ha passat el moment, potser no serà tan dramàtic: en els comer-
ços de llocs turístics moltes vegades venen productes de diferents 
regions o, fi ns i tot, d’altres països. Això, a més, és una bona oportu-
nitat de, per exemple, comprar alguna cosa d’un país que no visitaràs 
(com una catifa afganesa a Turquia). I no et sorprenguis si esbrines que 
aquesta polsera o fi gureta que creies tan típica està fabricada a la Xina 
(i no estàs a Xina, clar). Es diu globalització.

Si compres alguna cosa de molt valor, demana sempre una factu-
ra, per si a la duana exigeixen conèixer la procedència i el cost.

Finalment, per als col•leccionistes un gran viatge és una magní-
fi ca oportunitat d’aconseguir noves peces (segells, monedes, didals, 
pedres…) per al seu repertori. Si tu no ho ets, pensa si pots fer feliç 
sense massa esforç a algú afi cionat a alguna mena d’objectes.

Altres qüestions viatgeres

Com creuar una frontera terrestre
Avui en dia és tan freqüent arribar als països per avió i dur a terme 
els tràmits d’immigració a l’aeroport, que pot semblar que creuar una 
frontera per terra sigui complicat. Però no té per què ser-ho.

Moltes vegades hi ha transport públic directe des de les pobla-
cions més importants d’un país fi ns a les d’un altre. Si no existeix 
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aquest servei i no tens el teu propi vehicle, normalment podràs agafar 
algun autobús, furgoneta o taxi fi ns a la frontera (i després dels trà-
mits, un altre fi ns a la teva següent destinació). 

En arribar al lloc fronterer, si has arribat en un autobús o tren 
que després seguirà fi ns a una altra ciutat, en algunes fronteres serà la 
policia d’ambdós països qui pugi al vehicle per revisar la documentació 
o serà el conductor qui reculli els passaports i els porti als dos llocs 
de control. Si no és així, hauràs de fer els tràmits en persona: amb la 
teva documentació en mà, has d’anar al lloc d’immigració, la duana o 
altres controls del país on et trobis. Et segellaran el passaport, potser 
revisaran el teu equipatge, et faran algunes preguntes i et permetran 
sortir a… terra de ningú. Des d’aquí hauràs de dirigir-te al lloc de 
control del país en el qual vols entrar, que pot estar a uns metres o a 
diversos quilòmetres. Si està lluny i no tens vehicle, hauràs de caminar 
(si t’ho permeten), fer autoestop o agafar un mitjà públic. En aquest 
últim cas, normalment és car i poc negociable (especialment si les 
autoritats t’obliguen a usar-ho), ja que no acostuma a haver-hi com-
petència. A la nova frontera, t’exigiran la documentació necessària 
(passaport, visat…). Pot ser que et revisin l’equipatge (a la recerca de 
publicacions prohibides, un telèfon mòbil, drogues…), et facin emple-
nar formularis o fi ns i tot et prenguin la temperatura corporal. Si no 
hi ha problemes et deixaran passar. Una vegada al nou país hi haurà, 
segurament, canvistes i, si ho necessites, transport públic disponible 
per portar-te a la ciutat més propera.

Tot i així, cada frontera és un món: intenta esbrinar per avançat 
com és la que t’espera, si hi ha corrupció (si n’hi ha, llegeix la pàgina 
200), si sol haver-hi molta cua, si és fàcil o si hi ha altres alternatives 
a la zona que t’interessin més... També has d’indagar els horaris, per-
què excepte aquelles molt transitades, la majoria acostumen a tancar 
al vespre i tornen a obrir quan comença el nou dia. Quan són molt 
transitades, és preferible arribar a primera hora del matí o tot just 
havent dinat, així com no anar-hi en cap de setmana i dies festius, 
per evitar els tumults ocasionats per una gran afl uència i reducció de 
personal. Si vas amb moto o cotxe, el procés sol ser una mica més 
llarg i tediós, implicant la revisió de més documentació o contractació 
d’assegurances.

El regateig
El regateig consisteix en una negociació per arribar a un acord de 
compra-venda en llocs on els preus no estan establerts per endavant. 
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Si arribes a un lloc on es regateja, llavors regateja. Hi ha diferents 
costums i, per exemple, en uns països el valor inicial el posa qui ven 
i en uns altres qui compra; en alguns aconseguiràs una petita baixa-
da respecte al de partida del venedor, mentre que en uns altres la 
diferència pot arribar a ser enorme. La llei de l’oferta i la demanda 
també s’aplica al regateig: com més exclusiu sigui un producte (per 
exemple una ceràmica o joia artesanal, una peça única), menor serà el 
descens del preu.

En alguns països es regateja tot: allotjament, transport, menjar, 
records, roba… En uns altres, només es fa als mercats informals o en 
els productes o serveis destinats al turisme. En els llocs on es practica, 
és fonamental arribar sempre a un acord en el preu abans de 
rebre el servei o el producte. No et fi ïs del “després em dónes el que 
vulguis” perquè és molt probable que acabi en una situació incòmoda.

Quan el regateig és constant pot arribar a ser esgotador, però si és 
ocasional és entretingut i fi ns i tot divertit, ja que té molt de teatre: 
encara que aparentment els venedors s’ofenguin, gairebé mai ho estan 
de debò, així que no et sentis en l’obligació de comprar per molts es-
carafalls que facin. Uns altres poden intentar encaramel•lar-te dient-te 
que et faran un bon preu perquè ets el primer/últim client o per ser 
de tal país o ciutat. I per més gestos d’espant i declaracions d’injustícia 
que faci el venedor en acordar la venda, tingues en compte que ha de 
ser una experiència satisfactòria per a ambdues parts i que no ho faria 
si no hi estigués guanyant. 

Si mai has regatejat (o vols adquirir noves tècniques) aquí et fem 
algunes recomanacions:

  Prèviament, assabenta’t quant és habitual baixar el preu en el 
lloc on estàs, per així poder arribar a un acord satisfactori sense 
que t’estafi n (llegeix la teva guia de viatge o pregunta a alguna per-
sona local o viatgera).

  Està bé que en sàpigues una mica del que compraràs, espe-
cialment si és artesanal o de molt valor, perquè no et donin gat per 
llebre.

  Les botigues que surten a les guies poden ser més fi ables en la 
qualitat dels seus productes, però probablement tindran preus més 
alts i es podrà regatejar menys.

  Si el que vols comprar està disponible en molts comerços, pregunta 
en uns quants per conèixer el millor preu de sortida (sense fer 
contraofertes, per no iniciar la negociació).
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  No vagis amb pressa. 
  Mantén el sentit de l’humor i el somriure, no perdis mai 

l’educació.
  Pren-t’ho com un joc i intenta gaudir-ne: bromeja amb que si et 

cobra un preu tan alt els teus fi lls no podran sopar aquesta nit; que 
t’agradaria pagar això, però que no ets un futbolista ric… el que se 
t’ocorri, utilitza la creativitat.

  Quant més bo sigui el teu rellotge i roba, major serà l’import fi nal.
  Com més vegin que vols aconseguir l’objecte que regateges, més 

ferms es mantindran en el seu preu. Mostra interès per altres 
coses abans de preguntar pel que de debò t’interessa.

  Intenta que la negociació no es produeixi davant d’altres perso-
nes que poguessin ser clients, perquè la seva presència pot incenti-
var al fet que el venedor mantingui els preus alts.

  Especialment en els llocs més turístics, és probable que coneguin el 
teu idioma (o almenys les paraules clau) i si vas amb algú i compar-
tiu impressions, sabran quina estratègia de regateig seguir. Algunes 
persones, durant els viatges, trien un codi per substituir parau-
les com “car”, “barat”, “m’agrada” o els números. 

  Si al fi nal de la negociació demanes un descompte extra per em-
portar-te diverses unitats més, segurament hi accedeixi. 

  Valora el teu temps: pensa si et compensa dedicar mitja hora a 
baixar el cost uns cèntims.

  Si després de regatejar no arribes a un acord, no passa res. Però 
si hi arribes, compleix-lo.

  Si t’interessa un article però no has arribat a un acord, no passa 
res per tornar més tard i acceptar l’últim import que et va donar 
el venedor o fer una contraoferta. O, per contra, ell pot ser que 
al veure’t passar despreocupadament per davant de la seva tenda 
et faci una oferta a la baixa si té interès a vendre’t el producte.

  Quan regategis intenta pagar un preu just (veure pàgina 226).

Les propines
Aquest és un dels assumptes més desconcertants als quals t’enfrontaràs 
al llarg del teu viatge: en alguns països no es donen mai i en uns al-
tres algunes persones viuen gairebé exclusivament del que la clientela 
deixa com a propina. Als Estats Units i països anglosaxons (o sota la 
seva infl uència) acostumen a cobrar el servei apart tant als res-
taurants com als serveis turístics i és habitual deixar entre el 10 i 15% 
del total de la factura. En aquests llocs la gratifi cació no és opcional. 
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Fixa’t si el compte indica servis compris o service included, que vol dir 
que al cost ja se li ha afegit la propina, per la qual cosa no has d’afegir 
res més, tret que el servei hagi estat tan bé que vulguis fer-ho. En 
altres regions, com a l’Àsia, la cultura de la propina no existeix 
i, en alguns entorns, oferir-la pot resultar una ofensa. És important 
que t’informis del costum del lloc on estàs, perquè no donar-les quan 
s’esperen pot causar una situació incòmoda. A l’inrevés, en canvi, 
pot acabar creant l’hàbit d’exigir-les quan mai abans es demanaven. 
Sigui quina sigui la pràctica habitual, en molts llocs sí que se solen 
deixar unes monedes o arrodonir a l’alça alguns serveis com els taxis, 
restaurants, etc. També cal tenir en compte que en alguns països (Ale-
manya, Suïssa…), sobretot en restaurants, la propina es dóna en pagar 
i fer-ho després (com a Espanya o Turquia) resulta ofensiu. En les guies 
de viatge o en el teu allotjament et podran indicar com procedir, però, 
sobretot, fi xa’t i pregunta què fan els autòctons.

Has d’esbrinar també quin és l’import raonable: no ha de ser ex-
cessiva per al nivell de vida o servei prestat ja que, en aquest cas, qui la 

Un exemple de com regatejar: comprar un mocador a l’Iran. 
Tenint en compte les recomanacions que has llegit en aquest 
apartat, quan hagis trobat un mocador que t’agradi, pregunta 
el preu (si has fet els deures, hauries de tenir una idea del que 
vols pagar i saber el descompte que és habitual fer en aquesta 
població). Segurament a aquestes altures ja tinguis un te a la 
mà i el venedor t’hagi preguntat d’on véns i a què et dediques 
(per calcular quants diners et pot treure). Et dirà un preu i tu 
has de reaccionar amb sorpresa i dir que és molt car. Llavors, 
voldrà saber quant vols pagar. Resisteix-te a donar una xifra o 
digues un preu absurd a la baixa (el que provocarà grans riures 
o gestos teatrals). El teu objectiu és que el venedor baixi el 
seu preu una o dues vegades més. Quan ho aconsegueixis, ja 
pots començar a regatejar de debò. A partir d’aquí comença 
un estira-i-arronsa d’ofertes i contraofertes. Igual que ell fi ngirà 
que s’ofèn pel teu, tu també pots fer-ho o fi ns i tot fer veure 
que te’n  vas de la botiga. En funció de si et crida o no, sabràs si 
pot baixar més. Quan arribeu a un acord, tot seran somriures, 
encaixades i lliurament de targetes: els venedors saben que un 
client content envia als seus amics.
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rebi no acabarà d’entendre per què tant i, alhora, pensarà que els preus 
cobrats eren massa baixos, fomentant a més la imatge que les persones 
que vénen de l’estranger són totes riques. Recorda que una propina és 
una mostra d’agraïment i no de caritat. Tampoc ha de quedar-se 
curta, especialment si és merescuda, per no causar cap ofensa. En països 
poc desenvolupats, una bona mesura (quan algú et vigila el cotxe, t’obre 
un monument tancat, t’acompanya a fer una gestió…) és el cost d’un 
cafè o te: així la propina és un detall, un gest de gratitud.

En alguns països funciona com una taxa encoberta: s’ha de pagar 
sí o sí i l’import està fi xat per endavant, per dia o per servei. Per exem-
ple, en els safaris de Kènia o Tanzània o a les travessies pel Nil, on al cost 
cal afegir-li una propina fi xa, independentment que el servei hagi estat 
bo o dolent.

Si donaràs una gratifi cació fes-ho en la moneda local: una moneda 
d’un euro a Perú no serveix més que per crear frustració en la persona 
que la rep, per no poder canviar-la o utilitzar-la al seu país.

Hi haurà ocasions en les quals algú intenti ajudar-te quan tu no 
ho necessitis ni ho hagis sol•licitat (i fi ns i tot, encara que intentis 
evitar-ho) per obtenir una gratifi cació a canvi. Està a les teves mans si cal 
recompensar aquesta ajuda forçada.

En qualsevol cas, el que acabis fent i donant dependrà del costum 
del país i de la teva opinió referent a les propines: hi ha qui opina 
que donar-les és fomentar que els salaris es mantinguin baixos, ja que 
es complementen amb aquestes quantitats (en comptes de rebre un 
sou més alt). Altres persones opinen que és una forma de solidaritat i 
suport a qui té un treball honrat però poc remunerat i una manera de 
recompensar-li pel seu esforç.

La higiene personal
En un viatge de llarg recorregut, especialment si visites zones en vies 
de desenvolupament, és fàcil que el teu nivell d’higiene personal 
baixi. I no per gust, tot i que és possible que passat un temps no sentis 
la necessitat d’anar sempre impecable, sinó perquè en certs entorns 
potser no tens un fàcil accés a l’aigua. I és que pot ser impossible du-
txar-se diàriament enmig del desert, fent una excursió de senderisme 
de diversos dies per la muntanya o encadenant diversos desplaçaments 
llargs en transport públic. No solament això, moltes vegades tampoc 
podràs rentar la roba amb la freqüència que t’agradaria, sobretot per 
falta de temps (per fer-ho i perquè s’assequi, per exemple, si només 
passes una nit en un lloc i has d’agafar un tren l’endemà d’hora). 
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En els llocs on hi ha pocs mitjans, no tindrà gaire repercussió, gai-
rebé no es notarà i pot ser que, amb tot, siguis la persona més neta 
de la població. Malgrat saber això, és convenient mentalitzar-se per 
no frustrar-se. En canvi, en altres llocs on hi ha accés a aigua corrent i 
electricitat i els estàndards higiènics són alts, serà del tot inacceptable 
que la teva netedat no sigui conforme. És a dir, serà convenient adap-
tar-se i mantenir la higiene personal, almenys, en línia amb 
l’entorn i cultura on et trobis. 

Com hem explicat, en alguns llocs rentar-te  pot ser molt complicat, 
mentre que en uns altres no només no ho serà sinó que rentar-se és 
una part important de la cultura: els hammam del món àrab, les 
saunes fi nlandeses o els onsen japonesos. Aprofi ta aquestes oportuni-
tats d’experimentar la cultura local, a més a més de quedar net i lluent. 

Per a un manteniment bàsic en ruta, algunes estacions i centres 
comercials tenen lavabos on poder-se rentar mínimament. Alguns aero-
ports compten, fi ns i tot, amb dutxes. Portar a l’equipatge tovalloletes 
humides pot solucionar-te algun problema i ajudar-te a aconseguir uns 
mínims d’higiene. Utilitzar desodorant amb regularitat evitarà que les 
camises facin olor de suor ràpidament i, gràcies a això, podràs utilitzar-
les durant més temps. Un altre truc senzill és portar les ungles el 
més curtes possible, aconseguint així que la brutícia no es quedi amb 
tu, una cosa que la teva salut i la teva aparença agrairan.

Esment a part mereixen els lavabos que aniràs trobant en la teva 
ruta. En molts llocs consisteixen en latrines, que no són més que un 
forat al terra (amb o sense aigua). Quan t’ajupis vés amb compte amb el 
que tinguis a les butxaques, perquè pot acabar dins el forat negre. Aquest 
sistema no acostuma a tenir cadena i hauràs de tirar aigua (si n’hi ha) 
amb una galleda preparada per a tal fi . Poden ser pudentes però, al 
contrari del que pugui semblar, són higièniques perquè no cal tocar res. 
Si després d’utilitzar-les no t’agrada seguir el mètode dels països de cul-
tura àrab de rentar-te amb la mà esquerra i una mica d’aigua (i després 
netejar-te bé la mà amb aigua i sabó), porta sempre el teu propi paper 
higiènic. De totes maneres, sembla que hi ha una tendència a utilitzar 
cada vegada més els lavabos i els trobaràs en la majoria dels hotels i res-
taurants. De vegades, sorprenentment, està col•locat sobre una latrina, 
sense sifó, la qual cosa fa que acabi sent bastant nauseabund. En l’extrem 
oposat trobem els lavabos  japonesos, que compten amb alta tec-
nologia (expulsen aigua calenta per rentar-te i després t’assequen amb 
aire; fi ltren l’aire per eliminar olors; pugen i baixen la tapa; etc.) perquè 
l’experiència resulti d’allò més satisfactòria.
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Afortunadament, per a les gais i lesbianes és molt més fàcil viatjar 
avui dia que fa unes dècades. No només hi ha moltes guies espe-
cífi ques, informació a internet i establiments especializats, sinó que 
en moltes societats comencen a estar normalitzades les relacions 
homosexuals. No obstant seria un gran error pensar que en tots els 
països o regions (o fi ns i tot ciutats o barris) la situació és així.

Tot i que els costums d’alguns llocs puguin donar la imatge que són 
oberts i tolerants (per exemple, que al Marroc o l’Índia els homes 
caminin de la mà pel carrer amb normalitat), la realitat és la contrària. 
A Pakistan, per exemple, l’homosexualitat no solament està prohibida 
sinó que és punible amb penes de presó. La llista de països on existeix 
repressió contra homosexuals és llarga (incloent sobretot països afri-
cans, de l’’Àsia Central i del Pròxim Orient i de l’Orient Mitjà). El nostre 
consell és senzill: informa’t de la situació legal, observa i pregunta a gent 
de confi ança sobre el que és acceptable o no i actua amb prudència 
abans de tenir mostres d’afecte en públic. Davant el dubte, evita-les 
i deixa-les per a llocs privats. Als llocs on ser homosexual pot ser un 
problema, davant preguntes personals o compromeses, tenir una his-
tòria preparada et pot lliurar d’indagacions majors.

En qualsevol cas, en gairebé tots els països, per perseguida que es 
trobi l’homosexualitat, hi ha bars, restaurants o zones de ciutats que 
serveixen de punt de trobada. Ser lesbiana, no obstant això, és en 
general més rar i menys acceptat. 

Per portar la roba neta en països en vies de desenvolupament, 
hauràs de fer la bugada amb bastanta freqüència. Una mica de 
sabó (en pastilla, en pols o líquid) i una galleda o lavabo amb aigua, 
seran sufi cients per fer-la a mà. En alguns hotels no els agrada que 
utilitzis el lavabo (o potser no n’hi ha a la teva habitació): demana 
una galleda o actua amb discreció. Estén la roba per eixugar en 
una corda de manera que no quedi gaire arrugada. Si no vols fer la 
bugada, pots contractar a algú perquè te la faci: no hauria de ser 
car i és una manera que els empleats de l’allotjament es guanyin 
uns diners extres. En països més desenvolupats, trobaràs buga-
deries on, per unes monedes, serà una màquina qui renti la teva 
roba, amb la possibilitat d’assecar-la després.
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Si t’ho posen difícil per aconseguir el visat…
Hi ha països on sembla que no vulguin rebre visitants per la quantitat 
de problemes que plantegen per tramitar un visat i l’actitud desganada, 
poc amistosa o fi ns i tot desagradable del personal del seu consolat. 
En aquests casos, hauràs de ser perseverant, mantenir l’educació i el 
bon humor i… creuar els dits per aconseguir el visat, especialment si 
viatges per terra i sense el teu propi mitjà de transport. 

Per emetre el visat, el primer que sol•liciten és una prova que 
sortiràs del país, normalment en forma de bitllet d’avió. Si dius que 
pretens entrar i sortir per terra, poden demanar-te les dades del ve-
hicle en el qual et desplacis. Si és la teva bici, cotxe o moto, és fàcil 
satisfer la demanda. Si et desplaces en transport públic, la cosa es 
complica. Com que segurament no tinguis bitllet d’autobús o tren 
comprat (normalment és impossible comprar-los anticipadament), no 
et quedarà més remei que explicar bé el teu viatge, la teva ruta i 
per què no pots tenir els bitllets. Si aquesta explicació no els sembla 
sufi cient i no s’apiaden de tu, en una última instància pots comprar 
un bitllet d’avió de tarifa “Y” completa (que es pot cancel•lar 
i reemborsar) pensant a retornar-lo una vegada hagis obtingut el vi-
sat. Amb l’allotjament pot passar-te el mateix. En aquest cas, reserva 
alguna nit d’hotel per internet, presenta els papers al consolat i 
després cancel•la-la si vols.

Un altre document que acostumen a sol•licitar és un extracte 
bancari. Si no és sufi cient amb una impressió del teu estat de comp-
tes o saldo bancari (a partir de la teva banca electrònica), insisteix, o 
mostra les targetes bancàries.

Alguns consolats no expedeixen un visat als qui no són residents 
al país on se sol•licita. En aquest cas, pots intentar parlar amb la teva 
ambaixada i demanar-los una carta de suport on expliquin per què 
demanes el visat en aquest país i no en el teu. Tingues en compte que 
l’ambaixada no està obligada a escriure aquest tipus de cartes i que 
tenir-la no et garanteix que et donin el visat.

Si tot l’anterior falla, prova a sol•licitar aquest visat a un altre 
país, pot ser que siguin més benvolents. Si ja estàs en un país fron-
terer amb el que vols visitar, abans de desesperar-te esbrina si hi ha 
un altre consolat prop de la frontera: com més a prop, més fàcil 
acostuma a resultar obtenir el visat. Que te l’hagin denegat en un, no 
vol dir que te’l deneguin en tots: pot ser la teva última oportunitat 
abans d’haver de canviar la ruta.
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Altres recomanacions

  Si estàs fent ruta, és important informar-se no només del que 
succeeix al país on et trobes sinó també a les teves següents 
destinacions per preveure difi cultats i evitar complicacions. Si, 
per exemple, hi ha pluges torrencials, un brot de còlera o un 
cop d’estat segurament voldràs saber-ho abans. Per això, és una 
bona idea llegir algun diari del país on et trobis (a tot arreu 
acostuma a haver-hi alguna edició en anglès, francès…) en pa-
per o per internet. A més a més et permetrà aprendre sobre la 
cultura local, fi ns i tot on la informació està censurada, també 
gràcies als seus anuncis, pàgines de successos, etc.

  En algunes ocasions, pot ser que necessitis que et facin arri-
bar un paquet amb guies, mapes, medicines o algun recanvi 
per a la teva càmera de fotos. Si no vols que costi una dinerada 
i busques una alternativa al fet que l’enviament sigui fet per 
missatgeria urgent internacional, la tens. És la clàssica poste 
restante, general delivery o llista de correu: un sistema pel 
qual et poden enviar per correu postal una carta o un paquet a 
l’ofi cina central de Correus d’una ciutat per la qual passis. Una 
vegada rebut a l’ofi cina, ho guardaran (normalment entre 15 i 
30 dies) fi ns que vagis a retirar-ho. Per recollir-ho hauràs de 
presentar el teu passaport i pagar una petita quantitat de diners. 
L’inconvenient és que en enviar-se per correu el temps de lliu-
rament és variable. Per això, és pràctic per a enviaments que no 
corren pressa i es poden fer amb temps. Hauràs d’assabentar-te 
amb antelació de quina és l’adreça de l’ofi cina central de Co-
rreus per indicar-la-hi a qui prepari la remesa i demanar-li que, 
al costat del teu nom, consti ben clar poste restante o general 
delivery, segons es prefereixi el francès o l’anglès en el lloc on es 
dirigeixi el paquet. Esbrina també si hi ha alguna restricció per 

En alguns països et sol•licitaran que contractis un tour organitzat 
amb una companyia del país. Si no vols fer-ho (el cost sol ser ele-
vat), pots demanar un visat de trànsit, que és de menor durada 
però té menys requisits. Informa-te’n als serveis d’immigració o 
amb altres persones que hagin passat per aquesta situació de si 
podràs allargar-lo una vegada dins el país.
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pes o volum. Una altra opció és que t’ho enviïn a un hotel on 
t’allotjaràs, indicant clarament el teu nom i la paraula hotel guest 
o hoste, però pot no ser tan fi able perquè passa per més mans. 
Si l’enviament és d’una carta i ets client d’American Express, la 
rebran en qualsevol de les seves ofi cines, on podràs recollir-la 
sense cap cost.

  Com hem vist en altres capítols, a molts llocs del món no 
s’entén que una dona viatgi sola o acompanyada d’una altra, 
sense el seu marit. Si vols evitar situacions incòmodes i haver 
de donar massa explicacions, pots portar una foto del teu marit 
(és igual si ho és o no) o un anell de casada (real o fals). També 
pots tenir preparada una història, com ara que et trobaràs amb 
ell a l’hotel, a la següent ciutat o que estàs aquí per feina. En 
canvi, hi haurà altres ocasions en què vulguis explicar que no té 
res de dolent viatjar sola, sense un home al teu costat. Fes-ho, 
però que no et sorprengui si moltes vegades et miren amb cara 
de no entendre res.

  Procura no arribar de nit a una ciutat que no coneixes: és 
més difícil orientar-se, hi haurà menys transport públic (o cap 
ni un), acostuma a ser menys segur…

  Tot i que estant de viatge segurament arribis a oblidar en quin 
dia vius, està bé tenir en compte els dies festius per organit-
zar-te, perquè el ritme dels llocs canvia: els bancs, els comerços, 
les ofi cines de correu, etc. tanquen; però la gent aprofi ta per 
fer coses diferents a les de la resta de la setmana (visitar el 
zoo, reunir-se als parcs, anar al servei religiós, menjar amb la 
família…).

  Sempre que en tinguis oportunitat, conversa amb la gent lo-
cal i pregunta sobre llocs interessants, esdeveniments, festes… 
Moltes vegades et donaran pistes sobre coses o trucs que no 
apareixen a les guies.

  Al llarg del viatge coneixeràs a molta gent. Una manera fàcil de 
donar-los les teves dades és portar targetes de visita amb el 
teu nom, email, blog, web personal... Pot ser sufi cient una simple 
fotocòpia retallada i t’estalviarà l’haver d’escriure aquesta infor-
mació dotzenes de vegades.

  Si planeges arribar a llocs remots on preveus que la comunica-
ció serà molt complicada, intenta aconseguir prèviament una 
carta de presentació en l’idioma local que expliqui qui ets i 
el que necessites (allotjament, menjar…).
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  Les ofi cines de turisme sovint no serveixen de res, però de 
vegades poden facilitar mapes, donar informació concreta o aju-
dar-te amb la reserva d’allotjament. No està de més visitar-les 
si necessites un cop de mà. De vegades, fi ns i tot aconseguiràs 
el que necessites.

  Durant la teva ruta trobaràs hostals per viatgers amb mo-
txilla i “cafès viatgers” que no tenen res de dolent: són 
econòmics, bons llocs per fer amics, compartir experiències i 
informacions i prendre unes cerveses com ho faries a casa. Però 
aquests establiments al fi nal són com un oasis: bombolles dins 
de la realitat dels països. Si sempre dorms i menges en ells i 
viatges seguint les mateixes rutes i passos d’altres persones 
(que, a més, solen utilitzar les mateixes guies) pots passar-ho 
molt bé, és cert, però et recomanem que busquis un equilibri 
i també intentis conviure i barrejar-te amb la gent local, 
anant a bars, restaurants i allotjaments populars. Si no, al fi nal 
del dia, acabaràs amb la sensació de no haver après res del lloc 
on et trobes, de la seva cultura, menjar, idioma o idiosincràsia. I 
en el fons, no viatges també per a això?
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12. SEGURETAT

Per molt que pugui espantar vist des de la distància, en general, viatjar 
pel món no és molt més perillós que fer-ho pel propi país. La majoria 
dels problemes que veurem en aquest capítol (i que són els més habi-
tuals en un viatge) tenen relació amb robatoris i accidents, molts dels 
quals poden succeir també en el teu lloc d’origen. La realitat és que 
la major part del món és segura i s’hi viu en pau i tranquil•litat, 
encara que els mitjans de comunicació semblin obstinats a mostrar el 
contrari. Sí que és cert, però, que hi ha algunes zones inestables, països 
en guerra i ciutats amb alts índexs de delinqüència on cal extremar 
les precaucions.

Siguis on siguis, en qualsevol cas, has de parar atenció al que 
succeeix al teu al voltant: quant millor sàpigues el que passa, menor 
serà la possibilitat que et trobis en situacions desagradables o perilloses. 
Això sí, no permetis que la paranoia espatlli el gaudi del teu 
viatge, en general no és necessari ser més prudent que a la teva pròpia 
ciutat. 

Encara que costi de creure, fi ns i tot en estats famosos per l’alta 
confl ictivitat de la seva política internacional (com ara Iran, Corea del 
Nord, Cuba o Veneçuela), la majoria de la gent et veurà com un con-
vidat, no com una infi del, un colonitzador o una fi lla del capitalisme. 
Potser algú no compartirà la fi losofi a de vida o els ideals del teu país, 
cultura o religió, però habitualment et veuran com una persona que, 
igual que elles mateixes, mereix respecte i hospitalitat. Així, la majoria de 
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la gent s’aproparà a tu amb amabilitat i curiositat, amb la pretensió de 
xerrar i conèixer-te. No deixis que el constant temor a l’estafa, al roba-
tori o a l’agressió espatlli una de les experiències més grates de viatjar: 
el contacte amb habitants d’altres llocs. És clar, mai no ho imaginaries 
veient les notícies, però aquesta és una de les belleses de recórrer el 
món: conèixer la realitat dels països en primera persona, com mai ningú 
no podria haver-te-les explicat.

Seguretat personal
Per viatjar amb seguretat, el primer que cal és saber on et fi ques: la 
major part dels països, fi ns i tot els governats per dictadures, són 
tranquils i segurs per qui els visita. Hi ha, però, alguns territoris que 
en moments determinats es troben en situació d’inestabilitat polí-
tica, en confl icte, amb problemes per terrorisme o en guerra. La 
realitat és que fi ns i tot a aquests països s’hi pot anar, tot i que la pru-
dència aconsella no fer-ho. De vegades, la tensió està molt localitzada 
en una zona (Casamance a Senegal o Caixmir, disputada per l’Índia 
i Pakistan, per exemple), en el temps (per la celebració d’una festa 
religiosa, per la proximitat de les eleccions…) o entre grups (ètnies, 
bandes o religions rivals), la qual cosa permet visitar altres regions 
tranquil•les del país o fer-ho en moments de calma. El més important 
és tenir informació actualitzada de la situació en què es troba 
la destinació que es vol visitar. Per a això, investiga a les pàgines del 
ministeri d’afers exteriors del teu país, diaris locals o regionals, guies 
de viatge (especialment per conèixer el context) i ofi cines de turis-
me, i pregunta a altres persones que hagin visitat el país recentment 
(veure capítol1).

Com a mesura de seguretat general, abans de marxar deixa el teu 
itinerari a algú de confi ança i actualitza’l amb regularitat. Si viatges 
amb un bitllet de volta al món, estaran clars els llocs que visitaràs i en 
quines dates. Si penses anar improvisant, informa almenys del recorregut 
previst.

Afortunadament, els temuts segrests a turistes no són habituals. Una 
manera de minimitzar el risc en els països on de vegades es produeixen 
raptes és sortir de les zones turístiques, mantenir un alt grau de discreció 
i no freqüentar restaurants i bars on hi hagi expatriats. Si sospites que 
t’estan seguint, no et dirigeixis directament cap al teu hotel, vés a un lloc 
on hi hagi molta gent o a una comissaria. I no comparteixis els teus plans 
amb desconeguts que et generin desconfi ança.
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Qualsevol ciutat en aparença tranquil•la pot experimentar un canvi 
brusc en les seves condicions de seguretat (per una manifestació amb dis-
turbis, per exemple). Si això succeeix, el més prudent és abandonar-la, o si 
més no, allunyar-se del barri en qüestió. Per descomptat, res de participar 
o tafanejar en aquests actes. Si no pots escapar, queda’t en el teu allotja-
ment i informa’t amb freqüència de l’evolució dels esdeveniments: parla 
amb la gent, pregunta a l’hotel, escolta la ràdio… La situació és més greu si 
aquest canvi es produeix en tot el país (per un cop d’estat, per exemple). 
En aquest cas, abandona’l o posa’t en contacte amb la teva ambaixada i 
segueix les seves recomanacions. 

En general, els llocs més perillosos de les ciutats solen ser sempre 
els mateixos: els que es queden deserts en fer-se fosc (les platges o els 
centres de negocis, per exemple), barris on hi ha drogues i prostitució, 
àrees econòmicament deprimides... Al teu hotel o a l’ofi cina de turisme 
poden indicar-te quins són i marcar-los en un mapa. Evita’ls, i si t’obstines a 
anar-hi, fes-ho acompanyat per una persona local de confi ança. En moltes 
ciutats no es recomana caminar de nit: sigues prudent, és preferible pagar 
un taxi que posar-te en risc.

L’assetjament sexual és un problema al qual hi estan especial-
ment exposades les dones. Algunes formes de vestir i actituds que 
et poden semblar naturals i normals, com somriure o mirar als ulls a 
la persona amb la qual parles, en algunes cultures s’interpreten com 
una invitació al festeig, que de vegades pot arribar a uns extrems molt 
desagradables o fi ns i tot perillosos. Existeix, per desgràcia, la pos-
sibilitat de sofrir agressions sexuals o, en circumstàncies extremes, 
violacions. Has de ser previnguda sense arribar a la paranoia. 
En la majoria dels casos, les situacions a les quals t’enfrontaràs, com 
dèiem, no passaran de ser incòmodes, però no suposaran un risc real 
per a tu. L’important és saber distingir les unes de les altres, el pesat 
del perillós, i seguir el teu instint (i allunyar-te d’una persona si 
creus que pot produir-se una situació de risc). Com evitar-les? Fixa’t 
en com van vestides les dones i adapta-t’hi una mica: si no veus 
minifaldilles, escots, tirants o robes ajustades, tampoc les portis tu. 
En alguns països, fumar i beure alcohol també fa que una dona sigui 
jutjada com a fàcil, així que intenta ser discreta si ho fas. En aquests 
llocs, quan et relacionis amb els homes, sigues educada i amable, però 
no massa simpàtica ni expressiva, i evita el contacte visual (unes ulle-
res de sol t’ajudaran). Si això no evita l’excessiva i indesitjada atenció, 
ignora’l. Si és molt persistent, sigues molt clara i ferma en la teva 
negativa. Si tens sensació de perill, t’agafa o et persegueix, no dubtis a 
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cridar i sortir corrent i refugia’t en un lloc on hi hagi molta gent (si 
vas en tren, marxa a un altre compartiment on hi hagi dones; si estàs 
en un lloc solitari, surt a un carrer transitat, entra en una botiga o en 
un hotel…). Si recorre a la força, una bona puntada en els genolls 
o els genitals pot ser la manera d’escapar. Aprendre en l’idioma local 
frases com “deixa’m sola”, “vés-te d’aquí” o “socors” pot ser d’utilitat 
en algunes ocasions. Els trens nocturns poden ser llocs on es pro-
dueixin situacions d’assetjament a dones que viatgen soles. Per això, 
intenta no fer-ho o utilitza un cotxe llit exclusiu per a dones si n’hi ha, 
o si pots, uneix-te a un grup. Recorda que no només es poden produir 
situacions d’assetjament per part de persones locals: els protagonistes 
d’aquestes situacions desagradables, especialment si hi ha alcohol o 
drogues pel mig, poden ser altres viatgers.

Els malentesos culturals poden ser una font de situacions 
incòmodes i fi ns i tot perilloses. Hi ha llocs especialment sensibles 
(temples religiosos, cementiris, etcètera) o usos i costums (assenyalar 
amb el dit o apuntar amb el peu, tocar el cap dels nens, que un home 
parli amb una dona desconeguda, etcètera) que de no ser respectats 
o considerats, encara que sigui per desconeixement, poden derivar 
en un problema. Observa com es comporten les persones natives i 
informa’t de quins costums són diferents als teus.

Més greu pot ser infringir les lleis, sabent-ho o no. Coses sense 
importància al teu país d’origen, com per exemple criticar el govern o 
fer broma amb la monarquia, poden constituir un delicte en un altre 
lloc. I encara que en algunes zones hi hagi un clima aparentment per-
missiu amb el consum de drogues, la seva compravenda està penada a 
gairebé tots els països, i en alguns molt severament. Comprar antigui-
tats o espècies protegides també pot ser objecte de delicte. Tampoc 
sol ser bona idea prendre fotos d’edifi cis governamentals i militars o 
d’infraestructures (com ara aeroports). Informa’t de totes les lleis que 
et poden afectar: les guies de viatge solen ser una bona font.

Altres moments de risc es presenten quan realitzes activitats 
esportives, especialment en algunes com submarinisme, sal de pont, 
escalada, etcétera. No miris només el preu, valora també la serietat 
i professionalitat del proveïdor del servei i la confi ança que et dóna. 
Abans de començar, revisa bé l’equip que utilitzaràs si no és el teu, 
no voldràs que l’arnés no et subjecti correctament en saltar per un 
pont o que hi hagi una fuita en el tub de l’aire en fer submarinisme. Si 
vas a fer senderisme sense ningú que t’acompanyi, assegura’t que algú 
coneix la teva ruta i quan esperes tornar.
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Abans d’entrar al mar, esbrina si hi ha corrents. També si hi ha 
meduses, eriçons o corals que puguin produir irritacions. Tampoc no 
és bona idea banyar-se en llocs en els quals es té constància d’atacs 
de taurons. Ni saltar a basses o a altres llocs on no en coneixes la 
profunditat de l’aigua.

Els accidents de circulació són un dels majors perills per a la 
integritat física, tant pels qui viatgen en transport públic com pels 
qui condueixen el seu propi vehicle. El mal estat de les carreteres i 
dels automòbils, l’excés de velocitat, les distraccions al volant o con-
duir en condicions en les quals no es té experiència (sobre la sorra, 
amb gel, etcètera) són les causes més habituals dels contratemps. En 
molts països poc desenvolupats no és obligatori tenir una assegu-
rança d’accidents, de manera que en cas de problemes et trobaries 
sense protecció ni assistència sanitària: un motiu més per no viatjar 
sense assegurança (veure capítol 7).

Si condueixes el teu propi mitjà de transport no comencis 
el teu recorregut per zones poc poblades sense sufi cient aigua 
i menjar (i gasolina, si vas en un vehicle a motor), per si tens una 
avaria i passa molt de temps fi ns que apareixi algú que et pugui aju-
dar. Si vas amb cotxe, és possible que tu condueixis molt bé, però 
no assumeixis que els altres estaran a la teva alçada: estigues sempre 
alerta i para molta atenció a la resta de vehicles (i persones, animals 
o possibles obstacles en el camí), i extrema les precaucions quan la 
carretera no estigui en bon estat o quan circulis per un ferm en el 
qual no tinguis massa experiència. Aprèn i respecta les regulacions 
de tràfi c locals. I vés amb compte als llocs (Austràlia, l’Àfrica) on hi 
ha fauna salvatge lliure, especialment de nit: atropellar a un cangur o 
un antílop pot produir un accident greu. Anant amb moto sempre 
és fonamental portar especialment ben protegits el cap i l’esquena, 
per si caigeussis. Si viatges amb bicicleta, probablement vagis més 
tranquil si circules per vies secundàries o amb poc trànsit. Si n’hi 
ha molt, extrema les precaucions, ets molt vulnerable. En carretera, 
pedaleja per la vorera si és ample, i si no ho és ocupa només un terç 
del carril. 

Quan viatgis en transport públic per carretera, intenta pujar 
a vehicles que estiguin en bon estat (o, si més no, raonable). En la 
major part del món és segur fer-ho de nit, però no ho és en moltes 
zones de l’Àfrica. Si et sents en perill en qualsevol transport (pel seu 
estat de conservació o per la manera de conduir del xofer), no dub-
tis en baixar-te. En un cotxe, fi xa’t en si té cinturons de seguretat i, 
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si no els té, no ocupis la plaça davantera al costat del conductor: el 
seient darrere d’ell és el lloc més protegit. En autobusos, vés a la 
part del davant, però no a la primera fi la. I encara que pot sonar molt 
aventurer i atractiu, mai no viatgis penjant de la part exterior d’un 
vehicle. En una moto, utilitza el casc sempre que n’hi hagi, encara 
que les moto-taxis no solen tenir-ne. 

En alguns països operen companyies aèries que no complei-
xen tots els requisits de seguretat: intenta no volar amb les que no 
tinguin un certifi cat reconegut internacionalment, com el de la IATA 
(International Air Transport Association). D’altra banda, la Comissió 
Europea publica anualment una llista amb les companyies que tenen 
prohibit operar en els estats de la UE per no complir els estàndards 
de seguretat. La presència a aquesta llista és un bon indicador que s’ha 
d’evitar aquesta companyia.

Si vas amb barca i hi ha armilles, posa-te-les, encara que la gent 
local no ho faci.

I tot i que sembli ridícul dir-ho, quan t’estiris a la platja no ho facis 
exactament sota una palmera. Cada any mor gent absurdament 
després de rebre l’impacte d’un coco, mentre descansava plàcidament.

Robatoris, estafes i enganys
La millor manera d’evitar els robatoris és intentar que els pispes no 
es fi xin en tu. Potser a París (França) és habitual veure gent amb bons 
rellotges, arracades cares o telèfons d’últim model, però a Jakarta (In-
donèsia) destacaran i atrauran moltes mirades. La millor prevenció 
és no portar objectes de valor i menys si són ostentosos o vistosos. O, 
de portar-los, fer-ho amb discreció: una càmera de fotos en una bossa 
o sota el braç crida menys l’atenció que penjada del coll. 

Els mètodes dels carteristes no són tan diferents dels que se-
gurament s’utilitzen a la teva pròpia ciutat. No els ho posis fàcil, 
especialment en llocs on hi ha molta gent (estacions, mercats, es-
tadis, etc.), que són els seus favorits per practicar el robatori per 
distracció. No perdis de vista les teves coses i no portis la cartera 
a la butxaca del darrere dels pantalons (les carteres amb cadena són 
una bona solució); no deixis que ningú vingui a netejar-te la roba si 
un ocell, casualment, ha fet punteria en la teva espatlla o si et taquen, 
aparentment per accident, amb salsa o aigua; no deixis el telèfon 
mòbil o similars sobre la taula de bars o restaurants; si deixes la teva 
bossa al terra, enganxa la corretja amb la pota de la teva cadira; quan 
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passegis de dia amb una motxilla, posa-hi només el necessari, i en 
els llocs amb molta gent, porta-la al davant i no a l’esquena; si el que 
tens és una bandolera, posa-te-la creuada, no sobre una sola espatlla.

 Si a la carretera algú t’indica que paris perquè, suposadament, 
se t’ha punxat una roda, no t’aturis immediatament: busca un lloc se-
gur o un garatge. Hi ha molts casos de persones a les quals, després 
de baixar del vehicle, els han deixat sense ell o sense l’equipatge.

Posar droga a la teva beguda per adormir-te és una altra tècnica 
per robar-te: vés amb compte a l’hora d’acceptar les begudes que 
t’ofereixin persones desconegudes (si insisteixen i desconfi es, pots 
dir que no tens bé l’estómac), i als bars i discoteques no perdis de 
vista el teu got. 

Per si et roben amb amenaces, porta sempre alguns diners, 
prou perquè el lladre quedi satisfet però no tant com per què sigui 
una gran pèrdua per a tu. En cas d’un robatori amb amenaça, no et 
resisteixis: la teva vida val molt més que un grapat de bitllets o una 
càmera de fotos. 

Un altre tipus de robatori, molt més subtil, són els enganys i esta-
fes. La millor manera d’evitar-los és informar-se de quins són els més 
habituals en el lloc on s’està, encara que hi ha alguns clàssics universals. 
Per exemple, el taxista et diu que l’hotel on vols anar està tancat o ple 
per portar-te a un altre on li paguen una comissió a costa teva: insisteix 
que et porti a l’hotel que vols. O quan en recollir-te en l’aeroport, et 
cobra suplements inexistents o et treu d’excursió per l’extraradi de la 
ciutat amb el taxímetre activat: esbrina per endavant el cost aproximat 
i els extres, si n’hi ha. O en un hotel intenten cobrar-te dues vegades 
per l’habitació: demana un rebut quan paguis. O el guia et diu “no et 
preocupis, després de la feina parlem del preu”: per evitar situacions 
desagradables, arriba sempre a un acord econòmic abans d’acceptar 
qualsevol servei. Si canvies diners al mercat negre també t’exposes a ser 
estafat (veure pàgina 143). I, encara que t’ho hagin dit moltes vegades, 
no acceptis portar paquets d’una altra persona i menys si és per creu-
ar una frontera. No series la primera persona que, per fer-li un favor 
a aquella velleta tan entranyable, acaba acusada de tràfi c de drogues. 
Quan contractis una activitat o un servei, intenta no pagar el total per 
endavant: si el resultat no és l’acordat, es prendran seriosament la teva 
reclamació i podràs negociar la resta del pagament.

Els enganys que produeixen més indefensió són els comesos per 
agents de l’autoritat (autèntics o no). Per exemple, un policia et diu 
que està buscant bitllets falsos i demana revisar els teus: casualment 
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en trobarà algun i haurà de confi scar-lo. De vegades, també s’inventen 
infraccions per posar-te una multa: per exemple, un policia et para pel 
carrer i et demana el passaport, localitzant alguna cosa incorrecta. El que 
busquen en aquests casos és un petit suborn. Si et trobes en alguna 
d’aquestes situacions, demana anar a la comissaria per revisar allà els 
bitllets o el passaport, o per pagar aquesta multa. 

Hi ha altres estafes molt freqüents per internet. La fi nalitat sem-
pre és treure diners, el número de targeta de crèdit, la contrasenya del 
compte de correu o de la banca electrònica… fent creure a la persona 
estafada que aconseguirà alguna cosa en retorn per la seva ajuda (mol-
tes vegades diners, però d’altres la satisfacció d’haver ajudat a algú, una 
amistat o un romanç). Si durant el viatge dónes el teu correu electrònic 

A les fronteres o controls de carretera és vital tenir paciència, 
educació i molt sentit de l’humor. El personal d’aquests llocs és 
conscient del seu poder, i de vegades n’abusa: encara que la ges-
tió no tingui cap cost (com estampar el segell d’entrada a un país 
en el passaport), demana un pagament per fer-la. També pot 
proposar, subtilment, un suborn, dient coses aparentment inno-
cents com ara “regal” o “alguna cosa per a prendre un refresc”.

Per evitar que aquestes pràctiques perdurin (i s’exigeixi el ma-
teix als qui vénen darrere) és aconsellable no pagar, excepte quan 
consideris que per la teva seguretat sigui convenient fer-ho. Pots 
intentar esquivar el pagament amb un o diversos dels següents 
trucs:

 
  Explica que saps que no és necessari desemborsar res per 

a aquesta gestió. Pots afegir que t’ho ha dit el teu amic 
l’ambaixador o el director general de turisme (inventa’t un 
nom per maximitzar l’impacte).

  Posa sobre la taula arguments com que ets estudiant o pro-
fessor, seguits per “no tinc diners, no sóc ric”. Acompanya’ls 
de bromes com “si tingués diners aniria amb avió i no amb 
autobús / aquest cotxe vell / una trista bicicleta”. 

  Si insisteixen, sigues ferm en la teva postura, amb educació i 
respecte i sense arribar a la prepotència o agressivitat.

  Demostra que no tens cap pressa i esgrimeix els teus motius 
una vegada i una altra, fi ns que s’avorreixin i et deixin passar 
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a molta gent que te’l demana per mantenir el contacte (cosa que no és 
una mala pràctica ni insegura en ella mateixa), és probable que abans 
o després comencis a rebre correus d’aquest tipus. Desconfi a d’ells i 
ignora’ls. Una bona idea és tenir dos comptes de correu diferents: un 
per utilitzar amb familiars i amics propers o fer gestions bancàries; i una 
altra per reservar allotjaments i donar a desconeguts.

Seguretat de l’equipatge
Tingues present que quantes menys coses de valor portis, de 
menys t’hauràs de preocupar. I com menys valguin les coses que por-
tes, menys t’importarà la seva pèrdua o robatori i seran més fàcils de 
substituir. 

(en aquestes situacions, ajuda no tenir un taxista impacient 
esperant-te).

  Digues que exigiràs un rebut on es detalli l’import i el con-
cepte pel qual reclamen el pagament.

  Demana parlar amb el superior (sempre que qui t’intenti es-
tafar no sigui el càrrec de rang més alt, és clar).

  Fes-te el longuis i pretén no entendre res. Això pot acabar 
desesperant i afartant al funcionari de torn.

  Treu temes com el futbol, que suavitzen enormement un 
ambient tens.

  Si la situació continua enrocada, pot ser útil tenir petits regals 
que oferir: cigarretes, adhesius o pins d’equips de futbol, un 
bolígraf daurat...

  Si veus que hauràs de pagar alguns diners, negocia l’import, 
és habitual fer-ho.

Si viatges en el teu propi mitjà de transport, porta múltiples còpies 
de la documentació, fi ns i tot algunes en color i plastifi cades simulant 
les originals. Poden servir-te per lliurar-les en lloc de les reals, si veus 
que hi ha algun risc que es quedin amb elles a canvi de diners. O 
fi ns i tot pots portar un carnet vell on surti la teva foto (de la biblio-
teca, de la piscina...) per acreditar la teva identitat: si te’l retenen per 
forçar un pagament, no passa res: no té cap utilitat real per a tu i ells 
creuran que tenen el poder. Marxa (si cal, amb una excusa com que 
vas a buscar els diners a l’hotel) i deixa que esperin el teu retorn...
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Porta el teu equipatge de mà sempre amb tu i controlat (pen-
jat, a la falda, entre els peus...), i no el perdis de vista. Per evitar la 
substracció del teu equipatge principal, no el desatenguis, espe-
cialment en llocs amb molt moviment de gent, com ara estacions. 
Si viatges amb algú, podeu fer torns per vigilar les maletes en cas 
de, per exemple, haver d’anar al lavabo. Quan et desprenguis de la 
teva motxilla o maleta per guardar-la al maleter d’un autobús, vigila 
que no se l’emporti ningú un cop hagis pujat al vehicle (seu al costat 
des del qual es veu el maleter, si l’autobús és de càrrega lateral). En 
alguns països on els robatoris en trens són freqüents, com a l’Índia, 
pots lligar la motxilla al portaequipatges (o a algun element fi x) amb 
una cadena, especialment durant la nit. En els taxis de països en vies 
de desenvolupament, no paguis fi ns a haver tret la teva male-
ta (no series la primera persona que veu com el taxi marxa amb 
l’import de la carrera i totes les teves pertinences).

Posa dues etiquetes a la teva maleta o motxilla, una a dins i 
una altra a fora, amb el teu nom, adreça i telèfon: si l’exterior es 
perd, seguirà havent-hi una d’interior per poder demostrar que és 
teva. Si viatges amb una maleta molt semblant a d’altres, afegeix a la 
nansa una tela o una cinta d’algun color cridaner per diferenciar-la 
fàcilment. Posar la funda de la motxilla difi culta que algú l’obri o 
hi fi qui la mà en el moment menys pensat. També hi ha qui porta una 
xarxa metàl•lica que embolica la motxilla i la tanca amb un cadenat, 
la qual cosa impedeix accedir a l’interior o obrir les butxaques exte-
riors. Altres persones prefereixen un sac gran, d’arròs o similar, en el 
qual fi quen la motxilla quan la pugen al tren o la deixen en el maleter 
(la protegeix de la brutícia i a més en dissimula el contingut).

En el cotxe llit d’un tren, tria la llitera de dalt: és més difícil que 
et robin. I dorm sempre amb el teu equipatge de mà.

T’allotgis on t’allotgis, deixa el teu equipatge recollit, sense coses 
de valor a la vista i sempre dins d’una maleta o motxilla tancada amb 
cadenat: mai no saps quan ni qui pot entrar al teu allotjament. Fes-ho 
tant si és una habitació privada com compartida: tristament, moltes 
vegades són uns altres viatgers els qui cometen els petits furts.

Sempre que abandonis un mitjà de transport que segurament no 
tornaràs a veure mai més, fes un cop d’ull ràpid per assegurar-te 
que no t’hi deixes alguna cosa o t’ha caigut res.
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Seguretat de la documentació i dels diners
Escaneja els documents més importants (passaport, carnet de va-
cunació, permís de conducció, xecs de viatge, etcètera) i envia’ls al teu 
correu electrònic o a un sistema d’emmagatzematge en el núvol (veu-
re pàgina 236), o utilitza el servei de Bagul de viatge d’ISIC (si ets titular 
de les seves targetes) per a poder accedir a ells en cas de necessitat. 
Envia’ls també a una persona de confi ança i deixa-li fotocòpies, potser 
te les haurà d’enviar en algun moment de difi cultat. Porta tu també 
una còpia impresa en el teu equipatge.

Un gran dilema viatger és si portar el passaport a sobre o 
deixar-lo a l’hotel. En alguns llocs és obligatori portar una identi-
fi cació. També pot ser necessari per fer alguna gestió com ara pagar 
amb una targeta bancària o canviar diners. En aquests casos, porta’l; 
si no, en general és més segur deixar-lo on estiguis allotjat. Però 
no vagis sense identifi car per complet: porta almenys el teu DNI o 
una fotocòpia del passaport. En molts països és possible legalitzar 
una fotocòpia del teu passaport en un organisme ofi cial (comissa-
ria, ajuntament, ministeri d’interior...) per portar-la sempre amb tu i 
poder deixar el teu passaport segur en el teu allotjament. En països 
famosos per la seva corrupció, intenta no desprendre’t del passaport 
en cas que un funcionari te’l sol•liciti, i primer presenta una fotocò-
pia (legalitzada o no) per si és sufi cient.

Si deixes el passaport en el teu allotjament, algunes persones pre-
fereixen fi car-lo dins de la maleta tancada amb clau i altres es de-
canten per deixar-lo a la caixa forta de la recepció o de l’habitació, 
si és que en té. Valora la confi ança que et dóna l’establiment, els seus 
empleats i la seva caixa forta. Si deixes el passaport i altres objectes 
de valor, demana un rebut detallat.

En desplaçaments llargs o en els quals hagis de separar-te del 
teu equipatge, porta tots els documents en una butxaca interior 
de seguretat, sempre amb tu. Si és una zona on hi ha molts con-
trols de passaports, guarda’l bé però a mà, per no haver de buscar-lo 
cada vegada que te’l demanin. Tampoc portis tots els diners en el 
mateix lloc: reparteix-los entre la cartera, les butxaques, el cinturó 
de seguretat, la motxilla o maleta i la bossa de mà.

Si fas una passejada per la ciutat, porta amb tu només la docu-
mentació que necessitis: no cal carregar, per exemple, el permís 
de conduir. Així, si et roben o perds la bossa de mà, tindràs menys 
coses de les quals preocupar-te. Tampoc portis tots els diners en una 
sola butxaca, sinó repartits en vàries, i guarda en una d’elles les mo-
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nedes i bitllets petits per no mostrar tot el que portes si compres 
alguna cosa de poc valor. Si preveus que voldràs alguna cosa cara, 
porta els diners ocults en una butxaca interior de seguretat.

En alguns països no és convenient fer pagaments amb targeta 
bancària degut a la possibilitat que la dupliquin. Per minimitzar el 
risc, no la perdis de vista en pagar i revisa regularment els càrrecs 
que s’hi facin, fi ns i tot mesos després. Si portes més d’una targeta, 
procura tenir-les en llocs separats: així, si en perds una o te la roben, 
tindràs l’altra. Si viatges amb una altra persona, considera la possibi-
litat d’intercanviar-vos una targeta, per si una de les dues perd la car-
tera o la hi roben. Tot i que el més segur és que cadascuna tingui un 
PIN diferent, hi ha qui els posa el mateix per no equivocar-se i aca-
bar bloquejant-les. Per més seguretat, altres persones els assignen el 
mateix número PIN però canviant l’última xifra, que coincideix amb 
l’última xifra de la targeta.

En els locutoris o cyber, comprova que l’ordinador en el qual et 
trobis tingui antivirus i que la protecció estigui actualitzada, especial-
ment si has d’introduir contrasenyes (correu, blog, xarxes socials...). 
Si la teva banca electrònica et permet introduir les claus amb 
teclats virtuals a la pantalla, fes-ho per minimitzar el risc que aques-
tes dades circulin sense que ho sàpigues. Si has decidit portar el teu 
portàtil o tauleta (veure pàgina 91), assegura’t que els protegeixes 
amb un bon antivirus, tant si els utilitzes per connectar-te a internet 
en locutoris com a través de xarxes wi-fi . Si has de combinar l’ús del 
teu ordinador amb els terminals dels cyber, extrema les precaucions: 
si utilitzes una clau USB per passar dades entre ells, analitza-la bé en 
tot moment. També és convenient que t’instal•lis protecció en el teu 
smartphone si el portes amb tu.

Algunes persones previngudes guarden els seus diners en llocs 
poc habituals, perquè alguns lladres ja coneixen el costum de por-
tar-los en butxaques interiors o cinturons de seguretat. Pots fer 
una butxaca secreta en els teus pantalons, per exemple, cosint en 
el seu interior una cremallera que et pot servir per guardar alguns 
bitllets grans doblegats. Ningú no els buscarà allà, i normalment 
no et treuran els pantalons. La bossa de la roba bruta, una ampo-
lleta en el necesser o sota la plantilla de les sabates són altres llocs 
on pots guardar l’efectiu.
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Seguretat del teu mitjà de transport
Si et desplaces amb el teu propi transport, hauràs de prendre algunes 
mesures de seguretat afegides perquè tampoc no li passi res. En un 
vehicle de quatre rodes probablement portaràs objectes de valor, 
per la qual cosa hauràs d’evitar fermament que ningú no accedeixi al 
seu interior. És aconsellable instal•lar-hi una alarma i posar un cadenat 
al volant i, fi ns i tot, a les portes laterals. Si el vehicle té una entrada al 
darrere, bloqueja-la de manera que només es pugui obrir des de dins. 
I tinta les fi nestres o substitueix-les per xapes metàl•liques. Encara 
que sembli una obvietat dir-ho, mai no deixis coses a la vista dins d’un 
vehicle, per molt segur que sembli el lloc. Tampoc voldràs que el teu 
transport voli: busca allotjaments que tinguin aparcament o vigilància.

En una moto és aconsellable instal•lar-hi una alarma i portar 
sempre un bon cadenat (els de disc ocupen menys espai). Tria male-
tes amb tancament i una bossa de dipòsit que puguis portar sempre 
amb tu. Una xarxa metàl•lica et permetrà deixar l’equipament (jaque-
ta, casc, etcètera) tancat amb clau a la teva moto i sortir a passejar 
tranquil•lament.

Encara que sembli el contrari, no és tan fàcil robar una bicicleta 
carregada, però sí que ho és emportar-se’n peces o part de l’equipatge. 
Quan baixis de la bici agafa sempre la bossa del manillar; quan vagis a 
dormir, les alforges. Compra també un bon cadenat per lligar la bici-
cleta a un element fi x en petites parades (a prendre un cafè, a comprar 
alguna cosa, etcètera), i assegura’t de tenir-la a la vista sempre que 
puguis. En visites a monuments, per exemple, intenta que te la cuidi 
el vigilant. I per dormir tria allotjaments que et permetin tenir-la a 
l’habitació o que, almenys, disposin d’un lloc on guardar-la.

Què fer si t’ho roben tot
Si malgrat tot l’esforç que has posat en la teva seguretat t’ho roben 
tot, tranquil•litat: encara que és un cop dur, no és la fi  del món ni té 
per què ser la del viatge.

Si portaves uns diners d’emergència ocults, ben fet. Et poden ser-
vir per no preocupar-te de com menjar o dormir durant els primers dies.

El primer pas és cancel•lar les targetes bancàries (i la targeta SIM 
del teu país si l’estaves utilitzant). Si la teva assegurança cobria aquesta 
gestió, posa’t en contacte amb la companyia (amb cobrament a destina-
ció) perquè s’encarregui del tràmit. Si la teva pòlissa no cobreix aquest 
cas, et tocarà fer-ho a tu. Alhora que cancel•les, sol•licita duplicats.
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A continuació, vés a la policia. Fes una denúncia, detallant clarament 
tot el que t’han robat i com s’ha produït el fet, i demana una còpia.

Després, contacta amb la teva ambaixada i inicia els tràmits per 
obtenir un nou passaport o un salconduit (en el cas que el robatori sigui 
al fi nal del viatge o que decideixis tornar). Si portes una fotocòpia de 
la teva antiga documentació o algú te l’envia per fax des del teu país, el 
tràmit serà més ràpid. 

Amb la denúncia i la sol•licitud del nou passaport formalitzada per 
la teva ambaixada, has d’acudir a Immigració per informar de la teva 
situació i regularitzar-la.

Després, si tens un vol en una data propera i ja veus que no dis-
posaràs de la nova documentació a temps, posa’t en contacte amb la 
companyia aèria per veure què pots fer.

En algun moment hauràs de decidir si segueixes o tornes a casa. En 
qualsevol cas necessitaràs alguns diners: el més ràpid és obtenir-ne 
a través d’un agent fi nancer com Western Union o Money Gram (veure 
pàgina 150). Amb aquests diners podràs cobrir les teves despeses i com-
prar un passatge d’avió, tren, etcètera per tornar a casa, si vols. En casos 
excepcionals, la teva ambaixada et podrà fer un préstec, o si el que vols 
és retornar el més aviat possible, algú pot comprar el bitllet electrònic al 
teu nom.

Si consideres que quedar-te sense res és només un petit escull en 
el camí i vols continuar, necessitaràs adquirir equip nou, i a poc a 
poc, anar reconstruint el teu equipatge. Demana factures de tot (per 
a l’assegurança). Les noves targetes bancàries arribaran en uns dies a 
l’adreça que vas donar al teu banc abans de marxar (veure capítol 10), 
i hauràs de demanar-li a qui les rebi que te les enviï per missatgeria. 
Sol•licita també que et facin i enviïn duplicats de la resta de la docu-
mentació imprescindible (carnet de vacunació, permís de conducció 
internacional, etcètera). 

Si al passaport hi tenies visats vàlids per entrar a altres països, hauràs 
de visitar els consolats respectius i esbrinar el procediment per acon-
seguir-ne de nous (encara que segurament hauràs d’esperar a tenir el nou 
passaport).

Finalment, si la teva assegurança ofereix cobertura contra robato-
ris, hauràs d’escriure a la companyia per notifi car la incidència i iniciar el 
procés d’indemnització. Algunes pòlisses cobreixen fi ns i tot les despeses 
derivades de l’enviament de la nova documentació, de manera que cal 
demanar rebuts de tot.
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El que la teva ambaixada pot fer per tu 
Les ambaixades, per a moltes persones, són el lloc al qual s’acudeix 
quan es té algun problema seriós o es necessita resoldre alguna qüestió 
legal en un país diferent del propi. Encara que les ambaixades (o els seus 
consolats) intentaran prestar tota l’ajuda possible, la veritat és que estan 
limitades quant als serveis que poden oferir. D’acord amb el Ministeri 
d’Afers Exteriors i Cooperació d’Espanya, amb caràcter general i a tall 
d’exemple, els consolats poden:

  Expedir passaports o salconduits en cas de caducitat, pèrdua o 
substracció de la documentació personal.

  Donar informació sobre els serveis mèdics, educatius i legals del 
país.

  Prestar assistència a detinguts.
  Avançar, en circumstàncies excepcionals, la quantitat necessària 

per a una repatriació.
  Prestar serveis de Registre Civil, notarials, de legalització de do-

cuments, o de remissió de comunicacions i instàncies a organis-
mes espanyols.

Per contra, no poden: 

  Assumir funcions d’agència de viatges.
  Aconseguir treballs a l’estranger.
  Garantir un tractament millor que l’atorgat als nacionals d’aquest 

país en un hospital o en una presó.
  Avalar, prestar diners o pagar multes.
  Oferir personal que actuï com a intèrpret, guia o assistent social.

Aquests són només alguns exemples. No obstant això, algunes 
persones informen que en ocasions les ambaixades van més enllà: 
unes han aconseguit la carta de suport que necessitaven per a la tra-
mitació d’un visat; d’altres han rebut visites a l’hospital per donar su-
port... Cada situació i sol•licitud d’ajuda serà estudiada i atesa, però 
per descomptat, no cal esperar molt de suport si s’ha infringit alguna 
llei local.

Per si es produeix una situació en què requereixis dels seus serveis, 
tingues un llistat imprès amb les adreces i telèfons de l’ambaixada 
del teu país als llocs que tens pensat visitar. Si allà on et trobes no n’hi 
ha, pots acudir a una altra ambaixada amb la qual el teu govern tingui 
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convenis de col•laboració (per exemple, si ets d’un estat membre de 
la Unió Europea pots demanar ajuda en la de qualsevol altre).

Si ets d’Espanya, és molt recomanable que t’inscriguis en el regis-
tre de viatgers del Ministeri d’Afers Exteriors, la qual cosa facilitarà 
la teva localització (a través d’e-mail o missatge de text al teu telèfon 
mòbil) i assistència en cas de crisi o emergència. Si t’estaràs diversos 
mesos en un país, has d’inscriure’t com a no resident en el registre de 
matrícula consular de l’ambaixada. 

Si en un país molt remot trobes a faltar els teus compatriotes, 
passa’t per l’ambaixada o consolat a saludar, ho agrairan. Si ho fas 
el dia anterior a una festa nacional, fi ns i tot pot ser que et convidin 
a la celebració.
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13. COM FER QUE ELS DINERS DURIN 
MÉS

Com ja hem vist en el capítol 9, tenir un control sobre les despeses en ruta 
és una cosa recomanable per evitar que els diners desapareguin abans del 
previst. Això és especialment important si la durada del viatge depèn del 
pressupost i, en aquest cas, gastar menys implicarà més dies per gaudir. 
Si el temps ja et ve determinat per endavant, estalviar en algunes partides 
et permetrà tenir una major disponibilitat per fer altres coses: potser no 
t’importa passar la nit en un dormitori compartit si després pots pagar-te 
un curs de massatges a Tailàndia; tot depèn de les teves prioritats.

D’altra banda, el fet d’utilitzar únicament els teus estalvis pot resultar-
te molt més satisfactori: és una manera de dir “aquest viatge me l’he guan-
yat jo”. Però podria ser que no fossin sufi cients per a tot allò que volies 
fer o per a tot el temps que t’agradaria estar en ruta. En aquest cas, acon-
seguir una mica de diners extres (abans o, sobretot, durant el viatge) pot 
ajudar-te a aconseguir els teus objectius.

En aquest capítol et donem algunes idees de com estirar els diners, 
gastar menys o aconseguir alguns ingressos pel camí.

Com estalviar durant el viatge
Una de les claus per estalviar en ruta és no parar l’atenció exclusiva-
ment en les grans despeses (hotels, avions) i en els descomptes que 
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s’hi poden trobar (això és solament una part de l’estalvi), sinó intentar 
controlar la quantitat de petites despeses que ens tempten diària-
ment. Sí, ens referim a fer petits ajustos en la comoditat i, sobretot, en 
els capricis, com aquell cafè moka granissat al bell mig de Tanzània, el 
sopar en aquell restaurant italià al centre de l’Índia o aquell parell de 
cerveses al chill-out de moda d’un capvespre a Tahití. Són petits estalvis, 
d’uns euros al dia, però que després de molts mesos sumaran un gran 
import. Consumir amb prudència i autolimitar-se, ajuda a economitzar 
bastant més del que pugui semblar.

En general, viatjar a poc a poc també ajuda. Anar sense presses 
ajuda a aconseguir millors preus als hotels, s’aprèn a localitzar els 
restaurants més barats, la despesa en transport surt més económica, 
es poden comparar i regatejar millor les activitats que volem fer… A 
més a més, ser fl exible en els plans o adaptar-se a les temporades 
baixes, per exemple, surt a compte: en haver-hi menys clientela, els 
preus són més baixos i, normalment, estan més disposats a fer-te una 
rebaixa a l’habitació de l’hotel o l’hora comprar qualsevol record.

Has de tenir en compte que les ciutats acostumen a ser més ca-
res que els pobles petits: evita-les si vols treure’n un major partit als 
teus diners. El mateix passa als llocs més turístics, tot i que, para-
doxalment, a alguns llocs és possible trobar bones oportunitats (en 
l’allotjament, per exemple) en haver-hi una major oferta i competència.

Intentar contractar el més local possible, el més proper a qui 
elabora el producte o desenvolupa l’activitat, evita intermediaris 
i abaixa preus, tot i que requerirà temps i paciència per poder com-
parar ofertes i regatejar. 

Als països desenvolupats, fer reserves amb antelació per internet 
pot suposar un bon estalvi en restaurants, allotjaments i activitats. 
Contractar un paquet que inclogui allotjament i altres serveis (mitja 
pensió o pensió completa, lloguer de cotxes, classes de surf, etc.), es-
pecialment als llocs aïllats on no hi ha tanta oferta on poder triar, pot 
resultar més econòmic en comparació al cost de contractar aquests 
serveis de manera individualment.

Finalment, també hauries de tenir en compte que si no llogues casa 
teva en anar-te’n, deixant-la buida, i no dónes de baixa els subminis-
traments, la línia telefònica, el cotxe o la moto i la seva assegurança… 
hauràs d’assumir aquestes despeses cada mes i, encara que no in-
crementi el cost directe del teu viatge, reduirà el teu saldo bancari 
mensualment. Per tant, també ho hauries de considerar.

Et donem ara uns trucs més concrets per estalviar:
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SAllotjament

  Utilitza les xarxes d’allotjament gratuït (veure pàgina xxx). 
  Queda’t a dormir a casa de gent que coneguis. 
  Els establiments menys propers a una atracció turística (un 

lloc emblemàtic, un monument, la platja, etc.) acostumen a tenir 
tarifes més barates que els millor situats.

  La zona de la ciutat on es troba l’hotel infl ueix en el seu preu: 
busca zones populars (prop de les estacions, per exemple) i evita 
les àrees més cares. 

  Molts hotels ofereixen la possibilitat de dormir a la terrassa, en 
una hamaca o en un dormitori per a diferents persones a un 
cost menor que les habitacions. Però si vols tenir una mica més 
d’intimitat, considera la possibilitat de compartir l’habitació, sem-
pre que es cobri per habitació i no per persona (les habitacions 
individuals són proporcionalment més cares). 

  Quan busquis allotjament, no et deixis enlluernar per tots els 
serveis que s’ofereixen en un hotel (piscina, gimnàs, etc.) si no 
has a tenir temps per gaudir-los.

  Renunciar a algunes comoditats (bany a l’habitació, aire condi-
cionat, etc.) o a certes característiques (vistes, pis alt, etc.) farà 
que el preu de l’habitació sigui menor.

  Demanar un descompte en el preu de l’habitació és molt ha-
bitual en molts països. Si a més et quedes diversos dies, estaran 
més disposats a fer-te’l. Si arribes a última hora del vespre, també 
és més fàcil d’obtenir un descompte: pot ser la seva última opor-
tunitat d’ocupar una habtació i que no quedi buida.

  Renunciar a l’esmorzar i demanar que te’l descomptin si està 
inclòs en el preu de l’habitació (i sortir a prendre’l en una cafete-
ria o en qualsevol altre lloc).

  Els serveis que ofereixen els hotels (bugaderia, telèfon, restau-
rant, etc.) acostumen a ser més barats fora de les seves instal.
lacions. Una excepció la trobem als hostals dels motxillers, on 
normalment els preus són més ajustats.

  Fer-te tu la bugada a mà en lloc de portar la roba a la bugaderia 
també ajuda a l’hora d’estalviar. Si prefereixes que te la renti una 
màquina, després no usis l’assecador: porta-la humida i estén-la 
(tret que plogui, clar).

  Et pots estalviar una nit d’hotel si viatges en autobús o tren noc-
turn. 
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Menjar

  Procura consumir productes locals. 
  Si un restaurant es troba a la teva guia de viatge, és probable que 

sigui més car que d’altres equivalents. 
  Evita esmorzar a les zones més turístiques, només cal allunyar-

se’n un parell de carrers.
  A molts països és més barat menjar a l’interior que a la terrassa. 

I a la barra, encara més.
  Evita les cafeteries per a motxillers (o freqüenta’ls el menys 

possible).
  Vés als llocs on hi hagi més gent local que estrangers.
  Fixa’t on van els treballadors i estudiants, solen saber on tro-

bar les millors ofertes. 
  Evita sempre comprar menjar a aeroports i avions; als trens i 

autobusos emporta’t el teu propi menjar.
  A països en vies de desenvolupament, el més econòmic sol 

ser menjar a paradetes del carrer. En aquests països evita 
els restaurants internacionals: acostumen a utilitzar productes 
d’importació i són proporcionalment cars (a més, molts cops la 
seva qualitat és decebedora).

  Hi ha llocs on pots triar la quantitat de la ració: a moltes parade-
tes de carrer de l’Àfrica pots demanar la quantitat que vols men-
jar o quant vols pagar; al Brasil hi ha llocs on el preu es calcula en 
funció del pes del que et posis al plat... 

  Als països desenvolupats els llocs més barats són restaurants 
de menjar ràpid i cases de menjar, menjadors universitaris o el 
menjar que es ven en supermercats. 

  Si vas a un bufet lliure a l’hora de dinar, potser et puguis estal-
viar el sopar. 

  Aprofi ta les ofertes de menú o plat del dia allí on les hi trobis, 
solen tenir preus més assequibles que la carta. O les happy 
hours.

  Saber els preus per endavant evita gastar en excés i patir sor-
preses desagradables. 

  Revisa sempre el compte: que els preus coincideixin amb els 
anunciats, que no s’hi incloguin extres inesperats i que la suma 
sigui la correcta.

  Si passes diversos dies al mateix lloc i pots fer ús de la cuina, 
els àpats et sortiran més econòmics.
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S  Si cuines en un hostal de motxillers, intenta fer-ho en grup i 
encara et sortirà més barat.  

  L’aigua embotellada, a més del l’elevat cost ecològic, surt més 
cara que potabilitzar l’aigua amb pastilles o un fi ltre. 

  Allà on no sigui tradicional, el cafè pot ser una beguda de luxe. 
Reemplaça’l pel te (o una beguda local) o pel cafè soluble.

  En molts llocs, una ampolla de cervesa costa més que un menjar 
complet: pensa si et compensa.

  Si la teva habitació té minibar, fantàstic. Ni l’obris.

Transport

  En general com més lent es viatja, més barat resulta. 
  Sortirà més econòmic triar opcions de transport menys cò-

modes i rebaixar les exigències (autobús amb més seients per 
fi la, moltes parades, sense aire condicionat, etc.). Això sí, no 
comprometis la teva seguretat.

  On hi hagi diverses companyies d’autobús oferint la mateixa 
ruta, podràs trobar diferents preus: compara i negocia.

  Utilitza el taxi el menys possible. 
  Abans de comprar bitllets d’avió, fes una recerca exhaustiva per 

internet. Tingues en compte que els dimarts i els dimecres acos-
tumen a ser els dies en els que surten les ofertes i que els nous 
seients a la venda solen sortir tots els dies a mitjanit (sempre a la 
franja horària de les ofi cines centrals de les companyies).

  Procura viatjar amb companyies aèries de baix cost quan pu-
guis. Com més aviat possible reservis, més barat et sortirà.

  No utilitzis l’avió (o transports amb tarifes que puguin variar) 
en dates d’alta ocupació (al voltant dels dies festius, els caps 
de setmana…). 

  Si tens fl exibilitat respecte a la companyia aèria, les dates o els 
temps d’escala, podràs aprofi tar els vols amb millor preu. 

  Amb tren, viatja en la classe més econòmica, encara que a vega-
des pugui ser dur. Informa’t de si hi ha abonaments per al tren 
que abarateixin el cost (especialment útils a Europa, Amèrica 
del Nord i Japó, veure pàgina 61).

  En algunes ciutats hi ha abonaments per als transports urbans 
(bitllets de 10 trajectes) o, fi ns i tot, abonaments turístics, útils 
si se’n vol fer un ús intensiu en pocs dies, i que inclouen trans-
port, entrades a monuments i altres descomptes.
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  Si aconsegueixes que el teu equipatge tingui la grandària adme-
sa a la cabina d’un avió, enhorabona: no hauràs de facturar-lo, 
evitant així amb els recàrrecs extra.

Activitats

  Pregunta sempre si hi ha descomptes i exhibeix qualsevol car-
net que tinguis (jove, d’estudiant, etc.).

  Els museus més prestigiosos acostumen a ser cars: informa’t 
de si tenen dies o horaris de visita gratuïta o abonaments que 
permetin visitar alguns d’ells. 

  Moltes fundacions organitzen exposicions i activitats sense 
cost. 

  Les festes populars són també una manera barata de conèixer 
la cultura local (concerts, teatre, danses de carrer...).

  A algunes ciutats s’ofereixen visites guiades gratuïtes (encara 
que sempre s’espera una propina).

  Intenta compartir les activitats més cares (lloguer de cotxe, con-
tractació de guia, etc.) amb altres persones que estiguin viatjant.

  Compra entrades per a espectacles el mateix dia de la funció, 
a preu reduït.

Visats 

  No vagis amb pressa: els consolats solen tenir una tarifa d’urgència 
per a la tramitació dels visats que encareix el preu. El preu també 
depèn de la quantitat d’entrades sol•licitades (una única entrada o 
multientrada): demana només les que hagis de necessitar. 

  Si la intenció és estar al país més temps del que et permet el 
visat, informa’t de si és més barat extendre’l una vegada estiguis allí 
o sortir i tornar a entrar al país amb un visat nou. 

  De vegades el preu del visat és diferent segons el país on s’emet: 
estudia els preus i valora la conveniència de sol•licitar-lo en un 
consolat o un altre. 

  Tramita el visat directament amb el consolat i no a través 
d’agències turístiques. 

  Porta des de casa fotos de carnet que et sobrin o guarda-les en un 
arxiu digital i imprimeix-les quan les necessitis (veure pàgina 110).

  La millor opció per estalviar en visats és, evidentment, viatjar a 
països on no en sol•licitin.
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SComunicacions

  No usis mai el telèfon de l’hotel. Usa les trucades VoIP sempre 
que puguis (veure pàgina 237).

  Desactiva la itinerància de dades de la teva smartphone. 
Connecta’t usant sol wi-fi  obertes.

Com aconseguir ingressos
Si no t’ha tocat la loteria, no has rebut una herència o no t’han indem-
nitzat en acomiadar-te del treball, és probable que durant mesos o anys 
hagis estat privant-te d’algunes coses i fent sacrifi cis per estalviar i poder 
llançar-te a la carretera. No obstant això, a qui no li van bé uns diners 
extres? A part dels que ja tinguis al banc (o sota el matalàs), comptar 
amb una font extra (ocasional o regular) de diners t’ajudarà a viatjar més 
temps, a fer-ho amb més comoditat o a permetre’t més capricis. Planteja-
t’ho, encara que per a moltes persones el viatge que tant esforç o treball 
ha costat emprendre és simplement per gaudir i no per treballar. Els dos 
arguments són perfectament vàlids. Aquí et donem unes pistes per si vols 
completar el teu pressupost disponible amb altres ingressos.

Abans del viatge
Per començar, si tens una casa en propietat, llogar-la pot ajudar-
te a pagar tota o part de la hipoteca o bé poden suposar una font 
d’ingressos mensuals que et vindran molt bé. Es pot dir el mateix si 
tens un cotxe o alguna cosa de valor amb la qual puguis obtenir un 
rendiment econòmic (veure pàgina 155).

Buscar empreses patrocinadores és el següent que a moltes 
persones els ve al cap, perquè pot ser una aportació signifi cativa. No 
obstant això, trobar algú que cregui en el teu projecte i et recolzi per 
fer la volta al món, creuar Amèrica amb bici o recórrer el Sud-est 
Asiàtic no és tasca fàcil, tret que facis alguna cosa cridanera o dife-
rent. Has de tenir en compte que, per molt important que sigui la 
teva aventura per a tu, per a la resta del món no té per què ser-ho. Al 
patrocinador l’interessa sortir en els mitjans, obtenir publicitat i noto-

Explica-li a tothom el viatge que faràs: mai se sap qui pot voler 
contribuir a què  el puguis dur a terme.
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rietat, i per a això un logotip a la teva web o a la teva camisa pot no 
ser sufi cient. Pensa en què ofereixes a canvi del seu patrocini, què 
guanyen. Per trobar algú et patrocini, el més fàcil és fer-ho en el teu 
àmbit més proper (entre empreses locals o les que et coneguin) o que 
comercialitzin productes que serveixin per al teu viatge (roba tècnica, 
equipament de bici o cotxe, tenda de campanya, etc.). 

Si tens aspiracions més altes, esperit comercial (temps i energia 
per trucar a moltes portes), un bon contacte o el teu projecte té al-
guna cosa que el diferencia molt en comparació d’altres, potser acon-
segueixis el patrocini d’una empresa coneguda o, qui sap, d’una mul-
tinacional. El més difícil és aconseguir una reunió amb el responsable 
de patrocinis, comunicació o màrqueting, però si ho aconsegueixes és 
fonamental mostrar que tens clar el que vols fer i el que necessites per 
aconseguir el teu objectiu. Presenta amb serietat, il•lusió i convicció 
un dossier amb les teves motivacions i el pla de viatge. Hi hauràs 
d’incloure l’equipament i un càlcul de les despeses necessàries, tant 
de la preparació com de la ruta, i en quines esperes que l’empresa 
t’ajudi. Tingues clar que hauràs d’oferir alguna cosa a canvi, normalment 
visibilitat entre potencials compradors dels seus productes o serveis: 
publicitat en el teu vehicle, en la teva web o a través de xarxes socials, 
mencions a entrevistes als mitjans… el que estigui al teu abast. Ells han 
d’indicar-te també quins són els seus objectius i què esperen de tu, 
perquè no és benefi cència: esperen una rendibilitat. A més, et poden 
imposar exigències, com enviar amb regularitat una crònica per al seu 
blog, anar a llocs que no t’interessin perquè facis fotos, fer entrevistes 
amb mitjans locals per parlar del teu viatge i del teu patrocinador, etc. 
Pensa si et compensa, perquè, a més, el teu comportament afectarà 
(positivament o negativament) la imatge de l’empresa. Si tens èxit i 
aconsegueixes algú que cregui en tu, potser aquest t’aportarà mate-
rial o equipament abans que diners en efectiu. Està bé, tot suma. 
Mostra sempre reconeixement i agraïment als teus patrocinadors per 
igual, doncs cadascun haurà fet un esforç i haurà aportat el que hagi es-
tat a les seves mans. Enviar alguna postal o carta al responsable del pa-
trocini farà que en futures ocasions la relació sigui més personal i fl uïda.

Hi ha altres maneres d’aconseguir petites aportacions que, su-
mades, poden suposar un fons interessant per a la teva guardiola. Per 
exemple, pots aconseguir donacions de persones que et coneguin i 
sàpiguen l’important que és per a tu realitzar un gran viatge. També 
pots fer una festa de comiat on poder ingressar alguna cosa amb les 
consumicions o on hi hagi una subhasta, sorteig, tómbola, etc. de pro-
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Sductes que hagis fet tu, de material que t’hagi donat alguna empresa o 
de qualsevol cosa que se t’ocorri. Altres persones es fi nancien enviant 
postals des de remots racons del món als seus subscriptors, venent 
anticipadament còpies del llibre que escriuran a la tornada... A més de 
tot això, sempre pots vendre les coses que no necessitis o no usis 
i que l’única cosa que faran durant el teu viatge (i probablement a la 
teva tornada) és acumular pols en alguna caixa.

Durant el viatge
Probablement pensis que treballar durant el teu gran viatge et farà 
gaudir menys. Però no sempre és així: a més d’aconseguir alguns in-
gressos, pot ser una excel•lent manera de conèixer un país, una cultu-
ra, la seva gent o, per què no, d’aprendre (o millorar) un ofi ci. Podràs 
fer alguna feina que ja coneguis o provar-ne una de nova, com fer 
classes de castellà, collir raïm, fer massatges o ensenyar a esquiar. En 
qualsevol cas, si decideixes fer-ho en algun moment, no deixis que això 
t’impedeixi gaudir del teu viatge (tret que t’interessi molt o estiguis 
guanyant uns bons calers). Lògicament, el millor serà fer-ho allà on 
es pagui millor (països desenvolupats) i gastar-s’ho allà on els diners 
durin més. I si tens dubtes, pensa que treballar, ja sigui de manera 
remunerada, en espècies o fent voluntariat, sempre pot ser una bona 
idea, ja que trencarà amb la rutina que hagis adquirit: uns dies, unes 
setmanes... i quan segueixis amb la teva ruta ho faràs amb energies re-
novades i amb la satisfacció d’haver conegut més íntimament un país, 
alguna cosa que estant de pas no resulta possible.

Per poder treballar legalment en un país sol ser necessari un vi-
sat de treball, bastant difícil d’aconseguir en la majoria dels casos. 
Depèn de la teva nacionalitat, edat, formació… i de si aconsegueixes 
una oferta de treball en ferm. Si vols fer-ho en aquestes condicions, el 
millor és que trobis l’ocupació abans d’iniciar el viatge. Si no ho has fet 
i a la meitat del viatge en trobes una, hauràs de tornar al teu país per 
sol•licitar el visat a l’ambaixada del país on vols treballar. Alguns països 
tenen programes especials, anomenats visats de treball en vacances 
(working holiday visa), que donen permís per treballar durant un perío-
de d’un any. Són convenis bilaterals, pensats per a joves d’entre 18 i 
30 o 35 anys. En el cas d’Espanya, n’hi ha, ara com ara, amb el Canadà 
i Nova Zelanda.

Si no aconsegueixes un visat de treball, no vol dir que no puguis treba-
llar… vol dir que no podràs fer-ho legalment, cosa que té els seus riscos.
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Treballs remunerats
Hi ha feines més fàcils d’aconseguir que d’altres. Les més clàssiques 
d’entre la gent que viatja són aquelles que requereixen el coneixe-
ment d’algun idioma o d’una formació que els locals no tenen. Un 
clar exemple són els professors d’idiomes. Si creus que vols ensenyar 
espanyol i no tens una formació específi ca, pots formar-te’n i obte-
nir un certifi cat: l’Institut Cervantes té cursos per a l’ensenyament de 
l’espanyol com a llengua estrangera. Si t’atreveixes amb l’anglès, pots 
obtenir el TEFL on-line. També els treballs estacionals ofereixen bo-
nes oportunitats, especialment en agricultura i hoteleria. Si t’interessa 
una d’aquestes, arriba unes setmanes abans que s’iniciï la temporada 
per presentar-te i buscar-la amb calma. A l’hoteleria, l’oferta és variadís-
sima: dj, recepcionista, intèrpret, cambrer… A l’agricultura se sol poder 
treballar durant la recol•lecció. La web de Picking Jobs és un bon punt 
d’arrencada en la teva recerca. També en esports i activitats a l’aire 
lliure podries trobar alguna cosa com a monitor (esquí, busseig, etc.). 
Les ocupacions en vaixells o creuers com a tripulació en llocs similars 
a l’hoteleria et permetran recórrer món i guanyar uns calerons.

Si tens altres coneixements o molta iniciativa, pots trobar alguna 
oportunitat informal de guanyar diners allà on estiguis: tocar música a 
canvi d’unes monedes, fer de mim o de fi gurant, fer tatuatges, piercings 
o massatges, dissenyar samarretes, ensenyar a cuinar, fer escultures 
amb la sorra, repartir publicitat de bars i hotels, vendre refrescs a la 
platja, treballar en un comerç... Tot dependrà dels teus coneixements, 
inquietuds i ànims. Si no tens visat de treball, la discreció és la clau. Tot 
i que sabem d’alguns viatgers que han arribat a imprimir, emmarcar i 
vendre amb molt d’èxit les seves fotografi es en una manta sobre la 
vorera, una cosa ben poc dissimulada. La creativitat no té límits…

Treballar a canvi d’allotjament i menjar  
Hi haurà vegades que, en comptes de cobrar en efectiu, rebràs el paga-
ment en espècie, en forma de transport (si t’enroles com a tripulant 
d’un vaixell, veure pàgina 64) o d’allotjament i manutenció (si, per 
exemple, treballes una temporada a la recepció o la cuina d’un hostal). 
Només has de viatjar amb la ment oberta a les oportunitats i, sobre-
tot, preguntar. També hi ha granges de cultiu ecològic o orgànic, en les 
quals, a canvi de treballar mitja jornada t’ofereixen allotjament: la web 
de la WWOOF informa d’ofertes i demandes d’ocupació a tot el món. 
Altres organitzacions, com Help and Host ajuden a localitzar ofertes 
concretes, encara que es troben sobretot en països desenvolupats. 
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SL’avantatge és que només requereixen unes hores del teu temps (al 
voltant de 4): la resta del dia el tens lliure per fer el que vulguis. Ca-
retaker o Housecarers ofereixen més opcions: a canvi de realitzar 
petites tasques domèstiques o de tenir cura d’algun aspecte de la casa 
(jardí, cuina, ...), pots aconseguir allotjament gratuït durant un temps. 

Feines viatgeres
Moltes persones somnien viure del viatge, d’escriure i documentar 
les seves experiències, treballar per a revistes i guies de viatge... Se-
ria quelcom fantàstic, si no fos perquè altres milers de viatgers pen-
sen exactament el mateix. La realitat ens demostra que molt pocs 
ho aconsegueixen. Les revistes de viatge tradicionals no solen fer en-
càrrecs, tret que ja hagis publicat diversos articles i et coneguin. Els 
webs i blogs rarament paguen per continguts i les fotografi es cada 
vegada estan pitjor remunerades. 

El més habitual i productiu és, al tornar, intentar contactar amb 
premsa especialitzada, webs, bancs d’imatges, etc. per intentar vendre 
reportatges d’algun país o regió que hagis visitat. Si el que vols és pu-
blicar encara que no et paguin, pots començar pels blogs, on les opor-
tunitats són més grans. Hauries de començar pel teu propi blog, on 
hi podries inserir publicitat (però hauràs de tenir en compte que, 
tret que tinguis moltes visites, ningú no voldrà posar bàners directes i 
t’hauràs de conformar a crear enllaços patrocinats a l’espera que algú 
hi cliqui en ells). La premsa escrita (suplements de viatges i revistes) 
encara paga una mica de diners per les fotos i articles, però el tipus 
d’article que els ofereixis ha d’encaixar en el perfi l de la clientela que 
l’ha de comprar. Abans d’oferir tot el viatge a totes les editorials, com-
pra les revistes i suplements, observa quines destinacions acostumen 
a publicar, quin enfoc hi donen i, només llavors, posa’t en contacte amb 
el director per oferir-li un o dos països que li puguin ser interessants. 
Si el que et va és escriure, la possibilitat de poder fer-ho i d’aconseguir 
un encàrrec serà més gran si hi facilites bones fotografi es fetes per 
tu mateix.

Escriure guies de viatge té un halo mític que no té res a veure 
amb la realitat: quan es viatja per fer el treball de camp d’una guia, hi ha 
poc pressupost i gairebé gens de temps per gaudir del viatge. A més, és 
bastant exigent: s’ha d’obtenir molta informació precisa i concreta. Les 
principals editorials busquen experts en els mateixos països, així que 
si en coneixes un molt bé i hi va molt de turisme, és possible que al-
guna editorial estigui interessada en què li enviïs el teu currículum per 
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a una actualització de la guia d’aquest país o, fi ns i tot, per escriure-la 
des de zero. Si solament has passat uns dies en la destinació i no tens 
experiència escrivint guies, les possibilitats d’aconseguir un encàrrec 
són molt limitades.

Viatjar amb la teva feina
Finalment, treballar a distància pot ser una possibilitat gràcies a inter-
net i a les noves tecnologies. És possible que, per a la teva ocupació, 
només et faci falta un ordinador i bon accés a la xarxa per oferir 
els teus serveis de consultoria, disseny de webs, escriptura, etc., com si 
et trobessis a la teva ciutat d’origen. En aquests casos podràs anar-te’n 
de viatge amb la teva ocupació, però pensa abans si això és el que de 
debò vols: potser t’interessa estalviar més abans de partir, per quan 
estiguis en ruta poder desconnectar i gaudir de cada moment, i obli-
dar totalment les responsabilitats i els compromisos laborals.

Treball voluntari
Malgrat que no hi ha retribució, fer de voluntari pot ser una expe-
riència molt gratifi cant, perquè saps que contribueixes a construir un 
món una miqueta millor. En tot el planeta podràs trobar organitzacions 
de cooperació amb el desenvolupament, de protecció de la natura, de 
drets socials, d’arqueologia… És fonamental que triïs molt bé allò que 
busques, per no veure que el teu temps (valuós, encara que estiguis de 
vacances) es perd sense aconseguir res. L’ideal seria trobar una orga-
nització seriosa, amb la qual tant tu com ella us pugueu benefi ciar de 
la teva esforçada feina. Abans de començar, t’han d’explicar de manera 
clara quines seran les teves funcions i què se n’espera de tu. En algunes 
ocasions, l’entitat et pagarà les despeses de manutenció. En unes altres, 
les hauràs d’abonar tu mateix, motiu de més per pensar que el que estàs 
fent no és una pèrdua de temps. La majoria d’organitzacions internacio-
nals són formals en els procediments d’admissió i no aconseguiràs un 
lloc per a tu amb el sol fet presentar-te en l’ofi cina local. De fet, solen 
tenir dates concretes, procediments, entrevistes… Informa-t’en bé a les 
pàgines web. A d’altres més petites, per contra, tot et serà més proper, 
informal i segurament el teu suport serà més que benvingut. Això sí, i es-
pecialment a països en vies de desenvolupament, pren-t’ho amb calma: 
de seguida comprovaràs que els ritmes de treball són diferents i, moltes 
vegades, voler fer massa coses pot portar-te a la frustració.
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14. VIATJAR DE MANERA RESPONSABLE

Quan es viatja, és inevitable deixar una petjada als llocs que es 
visiten. Això no sempre és negatiu, pot ser que haguem contribuït 
d’alguna manera a la millora d’una comunitat, per exemple. Però hi ha 
entorns en els quals la cultura local o el medi ambient són molt fràgils 
i vulnerables a l’impacte del turisme, com alguns llocs remots o verges. 
Especialment en aquests casos, s’ha de ser molt conscient del possible 
efecte que pugui tenir la visita, anar amb compte i mostrar respecte 
per intentar no alterar el medi. Això és el turisme responsable.

Desgraciadament, l’impacte del turisme, especialment el de 
masses, pot acabar destruint allò que al principi feia atractiu un en-
torn: paratges tranquils, platges paradisíaques, gent amable i genuïna, 
menjars exòtics… es converteixen en llocs massifi cats, de nadius in-
teressats i menjars iguals als d’altres zones del món. Seria un error 
pensar que els qui viatgen de manera independent no contribueixen 
al fet que aquests canvis es produeixin. Per això, per evitar causar o 
contribuir a la deterioració irreversible dels llocs que es visiten, és ne-
cessari respectar la cultura autòctona, el medi ambient, les persones, i 
afavorir l’economia de la població local.

Per a gaudir d’una manera responsable les experiències que ofe-
reix el viatge, cal ser, sobretot, fl exible, tenir paciència i inten-
tar comprendre les situacions que es presentin, per estranyes que 
resultin. És important tenir la ment oberta i ser permeable a la 
cultura, costums, gastronomia o tradicions locals: no només per res-
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pecte, sinó perquè en molts casos, a més, podràs aprendre d’elles. No 
obstant això, algunes vegades trobaràs pràctiques o comportaments 
que xocaran frontalment amb els teus principis. Davant d’això 
tens dues opcions: resignar-te, adaptar-te sense discutir i pensar que 
només estàs de pas; o deixar clar el teu punt de vista i oposar-te a 
aquestes pràctiques. En qualsevol cas, tant en aquest moment com a 
posteriori, si vols implicar-te en el canvi d’aquests comportaments, 
pots fer-ho a través d’alguna organització que treballi a la zona (per 
al respecte als drets humans, per a la millora de l’educació i la sanitat, 
per a la cura del medi ambient...).

Respectar les persones
Quan siguis en una cultura nova, observa com la gent es relaciona. En 
molts llocs, la gent gran és reverenciada; en d’altres, les dones sempre 
tenen prioritat; en alguns, no s’ha de mirar els ulls de les persones amb 
autoritat... Quan et relacionis amb la gent de cada lloc, actua d’acord 
amb els seus valors. 

Abans de fer una fotografi a o gravar un vídeo, demana permís 
a la persona que hi apareixerà o actua amb un alt nivell de discreció. 
Si algú et demana diners per ser retratat, abans de pagar, pensa en 
l’efecte que pot tenir sobre aquesta persona, el conjunt de la població, 
i aquells que vinguin més endavant. Molt sovint, les persones es deixen 
fotografi ar si t’hi apropes i hi entaules una conversa o t’interesses pel 
que estan fent. Així no se senten com un mico de fi ra. Posa’t al seu lloc. 
I si fas una foto a algú i li promets que l’hi enviaràs, fes-ho. Igual que si 
dius que enviaràs una postal o una carta o et compromets a trucar a 
algú. Compleix la teva paraula.

Encara que dir-ho sigui una obvietat, respecta els drets humans 
i no siguis còmplice de l’explotació d’altres persones (això inclou la 
prostitució i el turisme sexual).

Respectar la cultura local
Quan estiguis de viatge, no oblidis que ets un convidat en una casa 
aliena: respecta els costums i evita els comportaments que puguin 
ofendre la població local. Abans d’entrar en un país, convé informar-se 
de les normes bàsiques i de si hi ha algun gest o comportament mal 
vist, com donar coses amb la mà esquerra en molts països de l’Àsia i 
l’Àfrica; apuntar algú amb el peu a l’Índia; o tutejar persones descone-
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gudes a l’Amèrica Llatina. Informa’t, fi xa’t en com es comporten 
les persones del teu voltant i, si tens dubtes, pregunta quina és la ma-
nera més adequada de fer una cosa. Aprèn també quina és la manera 
correcta de saludar-se, ja que serà una de les primeres impressions 
que tindran de tu: a la majoria del món occidental es donen la mà però 
no es fan petons; en molts països musulmans els homes i les dones no 
s’estrenyen les mans però els homes sí que ho fan entre ells; a l’Índia i 
al Nepal encaixen les mans a l’altura del pit; al Japó es fa una reverència 
de diferent intensitat depenent de qui es tingui al davant... 

És molt important, cosa que de vegades s’ignora, parar atenció 
a com es vesteix la gent del lloc i fer-ho amb respecte i concor-
dança:

  En moltes cultures o llocs religiosos no seran ben rebuts els 
escots, tirants, faldilles o pantalons curts i roba ajustada en dones 
i pantalons curts o camises de màniga curta en homes.

  Vés net i no desarreglat en llocs de culte el dia d’oració o allà 
on l’etiqueta és especialment valorada.

  En alguns països, hi ha colors als quals se’ls atribueix un signifi cat 
o són sagrats, i utilitzar-los a la teva roba pot suposar-te alguna 
situació incòmoda. 

  Hi ha símbols o fi gures (una calavera, per exemple) que te-
nen diferents connotacions en cada lloc, per la qual cosa pot no 
entendre’s o fi ns i tot ofendre que els portis estampats a la roba.

Si algú et convida a casa seva, fi xa’t en allò que fa i comporta’t 
en consonància: si es descalça quan entra a casa o es descobreix el 
cap... imita-ho. 

Aprendre algunes paraules en l’idioma local, a més de ser 
una deferència cap a la gent d’un lloc, t’obrirà moltes portes i et faci-
litarà el dia a dia. Pots començar amb les bàsiques (hola, adéu, gràcies, 
si us plau…) i anar ampliant el registre.

En molts països és habitual afalagar amb menjar o beguda a qui 
ve de fora. En ocasions no et vindrà de gust menjar o beure, però 
seria una ofensa no acceptar-ho. En aquests casos, no va del tot 
malament tenir preparat un argument de pes, com que tens algu-
na al•lèrgia o problemes d’estómac.
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En molts llocs, hi ha signes i gestos (normalment de sentit reli-
giós) que formen part de la vida quotidiana. Encara que hi hagi gent 
que es pot ofendre si no els fas, el més normal és que no passi res. No 
obstant això, aprendre’ls i realitzar-los com a mostra de respecte, sol 
apropar a la població local.

Respectar el medi ambient
La dita “emporta’t només fotografi es i deixa tan sols petja-
des” és un clàssic pel que fa al respecte d’espais naturals i el medi 
ambient. Procura tenir-ho present i seguir-ho sempre, especialment en 
els ecosistemes més sensibles que es degraden més fàcilment, com ara 
llocs àrids, alta muntanya o esculls de corall. 

Si et vols endur un record, compra productes que no facin mal-
bé l’ecosistema local i no compris animals o plantes protegides ni 
productes derivats d’aquestes espècies. Això no només és un delicte 
sinó que afavoreix la caça furtiva i la deforestació i, d’aquesta manera, 
contribueix a la seva extinció.

Les activitats amb animals en llibertat, com nedar amb dofi ns o 
fer submarinisme amb taurons blancs, poden ser molestes per a ells i 
alteren el seu comportament, sobretot si es fan servir esquers per a 
cridar la seva atenció. Respecta el seu espai, no els toquis i no interfe-
reixis en el seu comportament habitual. 

L’ús responsable dels recursos és clau per a minimitzar 
l’impacte del turisme a les zones que es visiten. És important recordar 
que en molts llocs del món l’aigua i l’energia són béns escassos, així 
que no malgastis aigua, electricitat, llenya... Pretendre, per exemple, 
dutxar-te cada dia al desert o fer-ho amb aigua calenta en zones sense 
recursos energètics per escalfar-la és perjudicial tant per a l’entorn 
com per a la seva gent, que veu limitada la disponibilitat d’aquests 
recursos. 

També és important minimitzar els residus que es deixen. Per 
aconseguir-ho, sempre que puguis, compra els productes a granel en-
lloc d’envasats. Si ho estan, procura que tinguin el mínim d’envoltoris 
possible. Un cop utilitzat el producte, no llencis l’envàs o les restes en 
qualsevol lloc, encara que la gent del teu voltant ho faci: desfés-te’n 
als llocs disposats a aquest efecte. En zones remotes, com a la mun-
tanya, on no és possible fer un bon tractament dels residus, emporta-
te’ls quan tornis a la ciutat o on es puguin tractar. Per això, és una 
bona idea tenir a mà unes petites bosses de plàstic. A més, demana 
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que no et donin bosses per a cada petita compra i porta la teva al 
mercat. Si portes una  ampolla o envàs reutilitzable (veure pàgina 90), 
podràs potabilitzar aigua enlloc de comprar dotzenes d’ampolles 
que després són residus difícils i costosos de tractar. El plàstic és 
un material molt pràctic però molt difícil d’eliminar (o reciclar, en 
algunes parts del món) quan la seva vida útil ha acabat. Redueix al 
màxim el seu consum substituint-lo sempre que puguis per altres 
materials (ampolles de vidre, bosses de roba…) i reutilitza’l tantes 
vegades com et sigui possible. A l’Àsia pots viatjar amb els teus propis 
bastonets, evitant així els d’un sol ús. 

Quan et desplacis, tingues en compte que l’avió és el mitjà més 
contaminant pel que fa a emissions de diòxid de carboni, entre 
d’altres. Si pots, utilitza’l tan poc com sigui possible i opta sempre 
que puguis per mitjans més respectuosos, com ara el tren o la bici-
cleta.

Afavorir l’economia de la població local
El teu consum i on et gastis els diners són eines importantíssimes per 
a millorar la vida de molta gent i fer que els benefi cis del turisme es 
reparteixin tant com sigui possible entre la societat que visites. Per 
això, prefereix els establiments gestionats per la comunitat o 
persones locals, tant en allotjament i transport com per a menjar i fer 
compres. Per exemple, en comptes d’allotjar-te en una habitació d’una 
cadena hotelera multinacional, queda’t en un hostal familiar del poble. 
Les iniciatives d’ecoturisme proporcionen un benefi ci directe a les 
famílies o a la comunitat, ja que són elles que hi treballen i ho gestio-
nen. Encara que de vegades és una mica més car (si bé no hauria de 
ser-ho molt més que l’allotjament normal) contribueixen directament 
a la millora i desenvolupament socioeconòmic d’una regió o país. Això 
sí, convé assegurar-se abans de si una iniciativa ecològica és realment 
allò que anuncia (en molts països no hi ha regulacions sobre aquest 
tema i de vegades no és més que una etiqueta). 

Si al fi nal del teu viatge et sobren medicines, dóna-les a un hospi-
tal o centre de salut. No les hi donis a qualsevol persona, perquè 
podria utilitzar-les de manera incorrecta, causant més perjudici 
que benefi ci.
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Si vols emportar-te algun record, millor que comprar-lo en una 
botiga d’artesania de la capital, compra peces als artesans locals: 
ho ven la mateixa persona que ho fa i així els diners queden al lloc 
d’origen de la peça. Tria productes que siguin expressió de la cul-
tura local per afavorir el seu manteniment i la diversitat. Si compres 
una antiguitat, assegura’t que sigui legal, no sigui cas que contribuei-
xes a l’espoli del patrimoni nacional.

A l’hora de comprar alguna cosa o contractar un servei, el regateig 
és la norma en bona part del món. Negocia amb sensibilitat, no 
t’oblidis del concepte de preu o salari just i de quin pot ser un bon 
preu per a ambdues parts: pagar massa pot ser tan dolent com pagar 
massa poc.

Si és possible, no compris productes importats, especialment 
de menjar, així afavoriràs la producció local.

Fer-te tu les coses, com rentar la roba o portar la teva motxilla 
en una excursió, resulta més econòmic. Però deixar que te les 
faci algú a canvi d’una mica de diners no farà gaire mal a la teva 
economia i estaràs ajudant a generar una mica de riquesa en la po-
blació local. 

Si en el teu viatge vols contribuir amb una mica de diners, en 
general és millor donar-los a escoles, hospitals, associacions o al cap 
del poble, que a persones particulars. O si no vols fer-ho amb diners 
(perquè no saps on acabaran), pots contribuir amb material (llapis, 
llibres, medicines…), però parla amb el responsable abans per con-
sensuar què necessiten. Hi ha pàgines web, com Stuff Your Rucksack, 
on institucions indiquen les seves necessitats de material. També pots 
aportar hores de treball, ensenyant alguna cosa a l’escola (idio-
mes, dibuix, matemàtiques…), col•laborant en feines de construcció 
d’edifi cis, pous, etc. o on et diguin que pots ser útil. Deixa que la co-
munitat t’indiqui les necessitats i prioritats que tenen i en què pot ser 
benvinguda la teva ajuda.

Qüestions espinoses
Donar o no donar unes monedes a qui ho demana és una qüestió 
molt personal. En països on no existeix un sistema de benestar social 
(sense jubilació, prestació per desocupació, suport a la discapacitat, 
etc.), les almoines són de vegades l’única ajuda que algú té per tirar 
endavant. Una manera de diferenciar si algú et demana diners 
per necessitat o simplement perquè ets de fora és observar 
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si ho sol•licita també a la gent local. Si ho fa i aquesta li dóna alguna 
moneda, segurament és algú que ho necessita de debò.

En molts llocs és fàcil veure gent estrangera donant bolígrafs i ca-
ramels com si fossin el Pare Noel. El somriure d’un nen que rep un ca-
ramel és molt gratifi cant, però pensa en el perjudici que es pot produir 
a llarg termini: no només pot provocar càries, sinó que estén la imatge 
de l’estranger com un dispensador de regals; estableix relacions 
verticals (en les quals uns són superiors, enlloc d’horitzontals i iguali-
tàries); i es crea certa dependència, de manera que deixen de fer altres 
activitats (com estudiar o ajudar a casa) per anar a la caça del regal. 
Per què no canviar-ho per una estona de joc o entreteniment? Els jocs 
de mans, perseguir-los o fer-los un dibuix provoca el mateix somriure.
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15. MANTENIR-SE EN CONTACTE  
Quan comencis el teu gran viatge és possible que et trobis gaudint 
tant de llocs i experiències noves i diferents que no sentis la necessitat 
de parlar o escriure a la teva família o amistats. Fins i tot pot ser que 
gairebé t’oblidis d’elles, amb la quantitat de gent que estaràs conei-
xent... No obstant, és bo mantenir una mica de contacte regular. I 
no només en el cas de tenir algun problema o emergència, sinó per 
veure com segueixen les coses per allà i que sàpiguen que estàs bé. 
L’extrem oposat, estar en constant comunicació, encara que faci 
que no els trobis tant a faltar, t’impedirà desconnectar de la teva 
anterior vida quotidiana. Això t’impedirà gaudir al màxim d’aquesta 
part tan bonica del viatge que és submergir-se totalment en cultures i 
llocs desconeguts, aparcant temporalment la teva vida prèvia a la par-
tida. Que cada vegada sigui més fàcil estar connectat no implica que 
calgui estar-ho constantment. Troba el teu equilibri entre mantenir 
el contacte i estar plenament immers en el viatge.

En aquest capítol descrivim les diferents opcions de comunicació 
amb casa teva, però també, es clar, amb altres persones que vagis co-
neixent en ruta.

Correu i missatgeria
De totes les maneres de comunicar-se, el correu és el més lent i 
menys fi able (especialment en països menys desenvolupats) i, així 
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i tot, no sempre és el més barat. No obstant, és el mitjà tradicional 
i per això el més accessible. Cada vegada s’utilitza menys, excepte 
per enviar postals o alguna carta, que s’agraeixen molt per ser més 
personals que un correu electrònic (sense comptar amb l’alegria que 
senten els col•leccionistes de segells). 

El correu s’utilitza també per a l’enviament de paquets: durant 
el viatge pot ser útil si, per exemple, vols enviar a casa records que 
has comprat o coses de l’equipatge que no utilitzis. Existeix la possi-
bilitat de franquejar-los certifi cats, per poder fer un seguiment en cas 
de retard o pèrdua, o amb una assegurança per pèrdua. Poden anar 
per terra, mar o aire: com més ràpid sigui el mitjà, més car i segur (en 
passar per menys intermediaris). Informa’t de quins són els requisits 
per preparar la caixa (si cal lligar-la amb corda o segellar-la d’alguna 
manera especial) i tingues en compte que a molts llocs sol haver-hi 
un pes màxim (habitualment, 2 quilos). És preferible no portar el pa-
quet tancat a l’ofi cina: el cost d’enviament sol anar per trams de pes, 
i potser a l’últim moment decideixis no incloure aquest petit objecte 
que fa que el paquet passi al següent tram. Als costos hauràs d’afegir 
l’empaquetat, que de vegades fas tu (tingues en compte que acon-
seguir una caixa i cinta per empaquetar podria no ser tan fàcil com 
sembla) i  d’altres s’encarrega el personal del servei postal. Un altre 
motiu per no tancar-ho són les possibles inspeccions. I si són gelosos 
amb el contingut, segurament ho siguin amb la teva identitat: porta el 
passaport per si de cas. Recorda portar també una còpia de la factura 
si el cost del que envies és elevat.

Si el que vols enviar té molt valor o li tens molta estima  (els teus 
diaris de viatge, la còpia de seguretat de les teves fotos, documents…), 
ho pots fer per un servei de missatgeria privat. És més segur i 
ràpid però molt més car. Solen estar disponibles en tots els països, 
encara que en alguns únicament a la capital o ciutats grans.

Al enviar un paquet , cal escriure el nom i adreça del remi-
tent. Què has de posar si estàs en ruta i no tens adreça fi xa 
al país des del qual fas l’enviament? Per molt que li sorpren-
gui al personal de correus, insisteix a posar com a remitent 
el nom i adreça d’algú de confi ança (un familiar, un amic) al 
teu país. Si el paquet s’extravia i ho retornen al remitent, no 
es perdrà.
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Degut a la expansió i cada vegada major facilitat d’accés a altres 
sistemes de comunicació, l’enviament de telegrames està en desús. 
Si vols utilitzar-ho, podràs fer-ho des d’una ofi cina de correus.

Telèfon fi x i fax
El telèfon fi x sol ser l’opció més econòmica per fer trucades locals. 
En molts països encara existeixen cabines públiques, que funcionen 
amb monedes o amb targeta. En alguns llocs la cabina telefònica és una 
paradeta al carrer amb un telèfon per passos o un mòbil. Els hotels 
també ofereixen aquest servei, però les seves tarifes són les més cares: 
utilitza’ls només en cas d’emergència.

Les ofi cines de correus i, especialment, els locutoris solen ser 
l’opció més barata per a les trucades internacionals. Les seves ta-
rifes varien molt d’un país a un altre: informa’t dels costos a les guies, 
Internet o amb persones viatgeres i pensa si la teva xerrada d’una 
hora amb el teu germà pot esperar a un altre país on resulti molt més 
barat (per exemple, et costaria moltíssim menys fer-la des de Tailàndia 
que des de Birmània). 

Si utilitzaràs molt el telèfon per fer trucades internacionals, segu-
rament t’interessi comprar una targeta prepagament: es compra 
per un import i, en funció del país amb el qual es connecti (i de si 
truques a un telèfon fi x o mòbil) té una durada. Aquestes targetes les 
pots comprar al teu lloc d’origen (per utilitzar-les des de qualsevol 
país) o allà on et trobis (es poden utilitzar únicament en aquest país). 
Aquestes últimes són més econòmiques.

D’altra banda, moltes companyies telefòniques ofereixen un servei 
de cobrament a destinació en el qual paga qui rep la trucada. Per 
utilitzar-ho, marques un número gratuït del país on et trobis, establert 
a aquest efecte per alguna de les companyies d’aquell amb el qual 
vols contactar. Un enregistrament et demanarà que indiquis el nú-
mero de telèfon amb el qual vulguis comunicar-te i diguis el teu nom. 
Si la persona que respon l’accepta, podreu parlar. No resulten molt 
barates, per la qual cosa és recomanable utilitzar-les només en cas 
d’emergència, quan no tinguis molts diners o quan qui rebi la trucada 
ho faci amb tanta il•lusió que no li importi pagar el seu cost. Per con-
tactar amb casa teva des de gairebé qualsevol part del món, el servei 
de Movistar és Espanya Directe. Les companyies asseguradores i els 
números de cancel•lació de les targetes bancàries solen acceptar tru-
cades de cobrament a destinació.
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El fax s’utilitza cada vegada menys, però pot ser de gran utilitat si 
necessites enviar o rebre documents (una còpia del teu passaport o 
una carta que ha arribat al teu domicili, per exemple). Alguns viatgers 
veterans als quals els agrada escriure a mà però no volen que la seva 
carta trigui setmanes a arribar a la seva destinació, opten també per 
aquest sistema. 

Telèfon mòbil
Moltes persones es plantegen si portar el telèfon mòbil a sobre en 
un gran viatge. Nosaltres creiem que els avantatges superen als in-
convenients (més pes, necessitat de recarregar-ho, possibilitat de ro-

Enviar o rebre una trucada estant a milers de quilòmetres de dis-
tància pot no ser sempre tot el gratifi cant que podria semblar: 
potser la teva mare marca el teu número de mòbil amb molta 
il•lusió però estàs cansat després de varies hores d’autobús, en-
fadat perquè t’han estafat o a punt de dormir, amb el que poden 
saltar espurnes telefòniques. O quan per fi  trobes un telèfon per 
trucar a la teva parella perquè trobes a faltar sentir la seva veu, 
està entrant al cinema o en una reunió de feina i no et pot aten-
dre. Per evitar aquestes situacions tibants o decebedores, moltes 
persones opten per acordar prèviament un dia i una hora per 
posar-se en contacte telefònic. O envien un SMS quan se’ls pot 
contactar sense problemes. Si es rep una trucada imprevista, i 
no és el millor moment per parlar, és convenient dir-ho amb sin-
ceritat i acordar una cita per parlar més tard.  D áltres opten per 
utilitzar només el correu electrònic, que permet escriure o llegir 
quan s’està d’humor i pensar bé les respostes.

Abans de marxar, has d’explicar a les persones amb les quals 
tinguis un contacte regular, com la teva parella o família, que és 
possible que al llarg del viatge no us pugueu comunicar amb la 
constància que us agradaria. No voldràs passar-te la setmana 
d’excursió a camell pel desert amb la preocupació de no poder 
trucar ni que a casa estiguin pensant que t’ha passat alguna cosa. 
Per això, avisa quan creguis que no estaràs disponible durant uns 
dies o setmanes, ja sigui en zones remotes o en països on les co-
municacions són precàries.
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batori…) perquè, com a poc, et facilitarà el dia a dia i pot treure’t de 
difi cultats. I no només serveix per poder comunicar-te sinó que, per 
exemple, té despertador, calendari, jocs o càmera de fotos que poden 
ser útils.

És millor portar el mòbil vell que va quedar relegat a un calaix o el 
teu fl amant smartphone? Si només l’utilitzaràs per trucades i missatges, 
viatjaràs a països on recarregar la bateria pot ser complicat (per la dis-
ponibilitat d’electricitat, per exemple), el senyal de wi-fi  gratuït no està 
estès i on un telèfon car és especialment cridaner, el millor és portar-ne 
un senzill. La bateria d’aquests pot durar fàcilment una setmana, ocupen 
menys espai, són més resistents i si s’espatllen o els roben són més fàcils 
de reposar (i dol menys). Si el portes, assegura’t que és quatribanda per 
poder utilitzar-ho en qualsevol país. Si optes pel smartphone, podràs 
navegar per Internet i instal•lar aplicacions que poden resultar molt 
útils: guies de viatge, diccionaris, brúixola, programes de trucada VoIP 
(com Skype, Viber, etc.), missatgeria instantània, actualització de xarxes 
socials o blogs… Això sí, els costos d’itinerància de dades poden ser 
molt elevats, per la qual cosa és probable que només ho vulguis utilitzar 
allà on hi hagi una xarxa wi-fi  gratuïta.

Una vegada estiguis en ruta, pots usar el telèfon mòbil de tres ma-
neres:

  Amb la teva targeta SIM de sempre: té l’avantatge que estaràs 
localitzable sempre en el mateix número, però en general tindrà 

Un altre servei de recepció de trucades interessant ho ofe-
reix Kolmee. Per 6 euros al mes t’assignen un número fi x espan-
yol al que et pot trucar la teva família o amistats. A través de la 
seva web, associes aquest número a un fi x o mòbil del país on 
estiguis i quan algú marca el teu número espanyol, ho redirigei-
xen al telèfon que hagis indicat. Tu pagues la part internacional de 
la trucada, però a un cost molt reduït i els 6 € mensuals es poden 
utilitzar com a consum: en molts països dóna per parlar fi ns a 
200 minuts! Un altre aspecte interessant és que podràs canviar 
via web el número associat tantes vegades com vulguis, posant 
un fi x quan ho tinguis per benefi ciar-te de les millors tarifes. L’únic 
inconvenient és que encara no es pot trucar des de l’estranger 
utilitzant aquest sistema.
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costos altíssims d’itinerància per a tu, tant per fer com per rebre 
trucades. Si portes la teva targeta intenta utilitzar el mòbil només 
per rebre SMS (que no té cost per a tu) o per utilitzar-ho en cas 
d’emergència. Si portes un smartphone, desactiva les connexions 
d’itinerància i les actualitzacions automàtiques, de manera que no-
més funcionin quan et connectis a una xarxa sense fi l. L’avantatge 
d’utilitzar (ocasionalment) la teva targeta SIM durant el viatge és 
que no perdràs el teu número de sempre a la tornada. Si t’és igual, 
cancel•la’l abans de marxar. Recorda que les targetes de prepa-
gament solen exigir una despesa mínima mensual o trimestral.

  Amb una targeta SIM local: comprar una targeta SIM de pre-
pagament a l’estranger pot ser tan fàcil com anar a una botiga i 
pagar-la o, si no ets resident, que sigui impossible, depèn del país. 
Solen ser barates i podràs recarregar-les de crèdit a mesura que 
ho necessitis. Tenir una SIM local et serà molt útil per fer trucades 
nacionals: reservar en hostals, obtenir informació (horaris, preus, 
etc.) sense desplaçar-te, confi rmar el que consta a la guia (com, per 
exemple, si un restaurant segueix funcionant) o estar localitzable 
per a altres persones que has conegut en ruta... així com rebre 
trucades i SMS nacionals i internacionals sense cost per a tu. L’únic 
inconvenient és que has de comprar una targeta nova a cada país 
que entris (o canviar-la-hi a algun viatger que en surti). Tingues en 
compte que per utilitzar SIM locals sense problema, el teu telèfon 
ha d’estar alliberat.

  Amb una targeta SIM internacional sense itinerància: es 
tracta d’una targeta SIM que introdueixes en el teu mòbil i et ser-
virà, sense canviar de número de telèfon, per estar comunicat en 

La majoria dels operadors mòbils ofereixen algun servei de cobra-
ment revertit. No obstant això, sol ser limitat, ja que normalment 
només serveixen per trucar a telèfons de la mateixa companyia. 
Si això no és inconvenient, endavant: pagarà tota la comunicació 
qui rebi la trucada.
Grava al mòbil (al telèfon, no a la targeta) els números 
d’emergència o els que sempre t’interessi tenir a mà. D’aquesta 
manera no hauràs de memoritzar-los i, sobretot, estaran sempre 
disponibles encara que compris una nova targeta SIM en canviar 
de país.
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gairebé tots els països del món. Hi ha tres proveïdors principals: 
Ekit, Telestial i Travelsim. El número que se t’assigna és britànic o es-
toni (en l’últim cas). Així, quan algú et contacti, el cost per a aquesta 
persona serà el d’una trucada a un d’aquests dos països, però a tu, i 
aquesta és l’avantatge, no et costarà res rebre-la, independentment 
del lloc on et trobis. O si ho prefereixes, podràs assumir tu el cost 
total d’aquesta connexió (a tarifa reduïda) si qui et contacta ho fa 
a través del número gratuït de la companyia. Per a tu, fer trucades 
internacionals des del país on et trobis tindria una tarifa molt re-
duïda, similar a la de les targetes de prepagament internacionals, i 
enviar missatges de text resulta també molt barat. Els avantatges 
són, en conclusió, que sempre tens el mateix número i que pots 
fer trucades internacionals des de qualsevol país sense despeses 
abusives d’itinerància. Et pot interessar si planeges visitar molts 
països i cada vegada no vols comprar una targeta SIM. Els incon-
venients són que les trucades nacionals resulten més cares que si 
es fan des d’un telèfon local i que, per contactar-te, cal trucar a un 
número internacional, amb el cost que això signifi ca. Si vas amb el 
teu smartphone, tingues en compte que existeixen també targetes 
per dades.

Telèfon satèl•lit i localitzador
Els telèfons satèl•lit són molt cars. I no només l’aparell: les trucades 
també. Per això, creiem que només et podria interessar portar-ne 
un si vas a llocs molt remots i incomunicats en els quals necessites 
estar connectat. Tret que algú (com un patrocinador) pagui la factura, 
en cas de portar-ho, el seu ús hauria de restringir-se a situacions 
d’emergència: per exemple, si necessites ser rescatat en una mun-
tanya o si se t’avaria el vehicle a la meitat del desert. Encara que per 
a aquest ús potser sigui millor portar un geolocalitzador (“ESPOT”) 
que resulta més econòmic (si bé no permet fer trucades). Abans de 
llançar-te a comprar o llogar el teu telèfon satèl•lit, informa’t de si està 
permès utilitzar-ho al país on vas, perquè en alguns és il•legal (Índia, 
Xina, Cuba, Iran, Angola o Birmània, entre uns altres).

 

Internet
Internet ha revolucionat en molt pocs anys la manera de comunicar-
se durant els viatges. Encara que la presència de la xarxa és desigual 
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entre països, a la majoria és fàcil trobar locutoris (cyber, cafenet…) 
amb tarifes raonables. Als països més desenvolupats es poden trobar, 
a més, xarxes wi-fi  obertes i gratuïtes en molts comerços, allotjaments 
o espais públics. Gràcies a això Internet s’ha convertit en la millor 
manera de mantenir-se en contacte amb família, amistats i per-
sones que es van coneixent al llarg del viatge. No obstant, la xarxa 
té més usos: també és fonamental per buscar informació pràctica, 
d’actualitat, fer reserves, comprar bitllets, etc. I, a més, hi ha serveis 
d’emmagatzematge en el núvol (com Dropbox, Google Drive, Sugar-
sync o Skydrive), que funcionen com un disc dur virtual, en els quals 
es poden descarregar fotos, vídeos, documents, etc. per tenir-los dis-
ponibles en qualsevol lloc, sense por de perdre’ls en cas de robatori o 
dany del teu USB o portàtil.

Els usos més habituals d’Internet per a la comunicació són:

  El correu electrònic. Si encara no tens un compte, pots crear 
una de webmail gratuïtament (Gmail, Yahoo, Outlook, etc.) que 
et permetrà consultar el teu correu des de qualsevol ordinador 
amb accés a Internet. L’e-mail és la manera més senzilla i ràpida 
d’enviar cartes i, a més, permet escriure a diverses persones 
alhora. No obstant , es corre el perill de cansar-les si inundes 
el seu correu amb centenars de fotos i missatges descrivint 
al detall aventures, vivències i anècdotes. Si t’agrada escriure 
i compartir, potser t’interessi llavors obrir-te un blog (veure 
pàgina 240) en el qual la gent (també la desconeguda) consulti 
el que expliques. Tingues en compte que en alguns països, com 
Birmània, Xina o Iran, a part de tenir un alt cost, existeix una 
censura fèrria que bloqueja l’accés a determinats proveïdors 
de serveis d’Internet. Per això és una bona idea tenir dos comp-
tes de correu en diferents proveïdors o amb diferent domini 
(.com, .és, .ar, .mx, etc.) per si n’hi ha un que no pots utilitzar. 
Tenir dos comptes és també una mesura de seguretat contra el 
correu no desitjat (veure pàgina 201). Si tens dos comptes de 
correu i et fa por equivocar-te i acabar bloquejant-les, posa’ls 
la mateixa contrasenya. Còpia també l’agenda d’adreces a amb-
dues. I com que és probable que durant el viatge acabis donant 
la teva adreça de correu electrònic (o el teu usuari de xarxes 
socials) a moltes de les persones que vagis coneixent (algunes 
de les quals potser no parlin el teu idioma) com més senzilla i 
curta sigui, millor. 
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  Les trucades VoIP (veu sobre protocol d’Internet) són la mane-
ra més econòmica de comunicar-se des de l’estranger. S’han de 
realitzar des d’un ordinador (o smartphone) a un altre i no tenen 
cost, ni tan sols el d’establiment de trucada: només es paga per 
la connexió a Internet. L’únic inconvenient és que ambdós ordi-
nadors han de tenir instal•lat el mateix programa. Skype, Viber 
i Tango són els més coneguts. Per sort, molts dels cyber ja els 
tenen en els seus ordinadors i, fi ns i tot, ofereixen auriculars amb 
micròfon per realitzar les connexions. També existeix la possi-
bilitat d’utilitzar aquest sistema per trucar des d’un ordinador a 
un telèfon fi x o mòbil. En aquest cas, la trucada té un cost però 
les tarifes són molt econòmiques. La major difi cultat d’utilitzar 
aquest sistema, com passa amb el telèfon, és sortejar la diferència 
horària entre els llocs des d’on s’envia i es rep la trucada.

  Les xarxes socials (Facebook, Tuenti, G+, Twitter...) són pos-
siblement la manera més dinàmica de mantenir-se en contacte. 
Si vols decidir amb qui compartir la teva informació, fes-te un 
compte d’usuari privat. Pots crear una pàgina, la qual cosa perme-
trà que et segueixi qui vulgui sense haver d’aprovar a cada perso-
na, essent els teus comentaris i arxius públics. L’inconvenient de 
les xarxes és que carregar fotos i vídeos pot ser un procés molt 
llarg en els ordinadors amb connexions més lentes.

  Els programes de xat (de xarxes socials, de proveïdors de co-
rreu electrònic, etc.) permeten mantenir una conversa escrita en 
temps real amb qualsevol persona que utilitzi el mateix proveï-
dor. La majoria no requereixen instal•lar gaire al l’ordinador i són 
una opció molt adequada per xerrar sense gastar-se massa diners.

Els cyber són el lloc més habitual per connectar-se a Internet. 
Són llocs peculiars: hi ha des de tuguris sorollosos i foscos, plens 
d’adolescents jugant en xarxa, fi ns a clubs exclusius amb butaques de 
cuir i reservats, com a Japó. En ocasions els trobaràs en un carreró, 
gairebé clandestins, amb un sol parell d’ordinadors, i altres vegades se-
ran locals amplis, moderns i ben visibles, amb dotzenes d’ordinadors. 
Altres llocs des dels quals consultar Internet poden ser hotels, 
biblioteques, ofi cines de correus i, fi ns i tot, cases privades (qui té 
un ordinador, té un negoci). Verifi ca les tarifes abans de connectar-te 
i pregunta si hi ha bonus en cas que vagis a passar diverses hores 
enfront de la pantalla. En molts cibercafés pots portar el teu propi 
portàtil i connectar-ho a la seva xarxa, de vegades per un preu més 
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reduït que si utilitzes els seus. Ja veuràs que cada país té un tipus de 
teclat diferent: et divertiràs de valent intentant trobar la tecla de la 
@. Si tens problemes, pregunta al xaval de deu anys que seu al teu 
costat: ell sabrà on és. En països on hi ha problemes energètics, com a 
precaució, guarda de tant en tant el que escrius, per si s’interromp el 
subministrament elèctric inesperadament.

Si portes el teu smartphone, et podràs instal•lar aplicacions dels 
programes VoIP i utilitzar el teu telèfon a manera d’ordinador allà on 
hi hagi xarxes wi-fi  i comunicar-te utilitzant Internet.
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16. DOCUMENTAR EL VIATGE

Al llarg del teu gran viatge de ben segur que tindràs infi nitat de sen-
sacions, experiències i vivències diferents a les habituals. Per si això 
fos poc, cada dia serà una aventura, un descobriment, i et passaran 
tantes coses que gairebé no et donarà temps ni d’assimilar-les. Per 
això, documentar el teu viatge és tan bona idea: et servirà de memòria 
i d’aquesta manera, quan hagi passat el temps, t’ajudarà a recordar-
ho amb tots els detalls. Com ho facis depèn de tu: pots fer quel-
com molt personal i íntim o quelcom públic, per compartir-ho amb la 
família, les amistats i la gent que vagis coneixent estant en ruta. 

Com que hi ha moltes maneres diferents de fer-ho, has de trobar 
la que més t’agradi i la que millor s’adapti a les condicions del 
teu viatge. També pots començar amb algun mitjà nou per a tu: per què 
no escriure el teu primer blog o començar a dibuixar? A continuació 
et presentem algunes maneres de registrar les teves vivències.

Diari de viatge
És el mitjà més personal de documentar i recordar el viatge. No 
es necessita cap coneixement especial, més enllà de saber escriure. És 
barat: únicament necessites un quadern i un bolígraf; és una activitat 
discreta, que no crida l’atenció ni molesta a ningú; es pot fer gairebé 
en qualsevol lloc; t’entreté mentre esperes un autobús o a que et 
serveixin el sopar… 
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Per poder tenir-ho sempre a mà i poder treure-ho en qualsevol 
lloc, el millor és usar una llibreta de butxaca que pesi poc. Tret que 
utilitzis una marca o un tipus de diari molt específi c, no cal que portis 
amb tu tots els quaderns que hagis d’usar des de l’inici: els podràs anar 
comprant a mesura que et siguin necessaris. Si portes un ordinador, 
també pots utilitzar-lo per escriure el teu diari. D’aquesta manera 
podràs fer còpies de seguretat fàcilment i, fi ns i tot, usar els textos per 
a articles, etc. L’inconvenient és que no el podràs treure en qualsevol 
moment o lloc.

Si mai has tingut un diari, potser et preguntis què escriure-hi. La 
resposta és senzilla: tot el que se t’ocorri! Descriu el que has fet en 
el dia, les teves sensacions, com són els llocs i la gent que vas conei-
xent, què menges, les olors… Quants més detalls o coses que t’hagin 
cridat l’atenció, millor. Són el que primer s’oblida. Pots intercalar el 
text amb dibuixos, enganxar entrades de museus o retalls de diaris, 
etiquetes, etc. i així completar-ho més. Si tens la idea d’escriure un 
llibre o articles en revistes un cop siguis a casa, pensa que com més 
complet i ric en detalls sigui, més fàcil et resultarà usar-ho com a font.

Per tal de fer un bon diari és important tenir una certa cons-
tància i que així, el dia a dia i el cansament no facin que les teves 
experiències es vagin acumulant sense arribar a ser plasmades sobre 
el paper.

Això sí, a mesura que vagis acabant els quaderns, envia’ls a casa 
per correu certifi cat o missatgeria o, si trobes a algú de confi ança que 
vagi al teu país, dóna’ls-hi. Encara que no tinguin molt valor econòmic 
és un objecte únic que de ben segur no t’agradaria perdre, que es 
mullés o que desaparegués juntament amb la teva motxilla alguna nit 
en un tren.

Blog
Escriure un blog és semblat a fer una versió digital del diari de 
viatge: és una pàgina web que mostra per ordre cronològic el que vas 
escrivint sobre el dia a dia, les impressions, anècdotes o qualsevol altra 
cosa que vulguis explicar. La diferència és que no és tan íntim, s’escriu 
per compartir l’aventura, perquè aquelles persones a les quals els 
agradaria viatjar amb tu ho puguin fer encara que sigui a través de la 
teva bitàcola. I no només això, fi ns i tot gent que no et coneix té la 
possibilitat de llegir-ho i aprendre de la teva experiència: un blog pú-
blic (encara que si vols pots restringir qui el veu) també pot inspirar 
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i servir d’ajuda a persones que vulguin fer un viatge similar, sobretot 
si ofereixes informació de primera mà (els llocs que vas coneixent, 
com et mous per un país i multitud d’altres trucs viatgers).

La popularitat dels blogs es deu al fet que solen ser gratuïts (n’hi 
ha prou amb registrar-se en algun dels proveïdors per poder co-
mençar) i, sobretot, al fet que no cal tenir coneixements de pro-
gramació: ofereixen un formulari en el qual escriure i, si es vol, pujar 
fàcilment imatges i vídeos, la qual cosa enriqueix molt la informació 
que es transmet. A més a més, es poden actualitzar des de qualsevol 
ordinador (o smartphone mitjançant alguna aplicació) i són molt dinà-
mics, perquè qui ho llegeix pot comentar les teves entrades, establint-
se així un diàleg. Per si no fos poc, es poden connectar amb les 
xarxes socials perquè tothom pugui estar pendent de quan escrius 
alguna cosa nova. Simplement has d’anomenar al teu bloc de manera 
fàcil i, si el que vols, és compartir-lo amb molta gent, pots comprar un 
domini amb el nom que hagis triat (i l’extensió .es, .cat, .mx, .com o la 
que et vingui de gust).

Hi ha proveïdors de blogs específi cs de viatge i altres ge-
neralistes. Els primers et permeten estar dins d’una comunitat i, a 

Com fer un blog interessant i amè? Algunes recomanacions:

  No et limitis a nombrar el que has fet i on has anat: parla de 
com t’has sentit en arribar a aquesta ciutat, de la gent que has 
conegut, del que t’ha impactat de la cultura local… 

  Descriu amb detall, usant els cinc sentits: parla dels sons, olors, 
sabors…

  Com més sincer i personal sigui, millor.
  No facis entrades molt llargues.
  Procura que siguin variades: unes més pràctiques, d’altres amb 

més detall, d’altres amb anècdotes, amb coses que t’han sor-
près…

  Intenta que hi hagi un equilibri entre text, imatges i vídeos. 
  Ha d’estar ben escrit, amb una redacció ordenada i compren-

sible i sense faltes d’ortografi a.
En qualsevol cas, com que el teu bloc és precisament teu, pots 
escriure el que et vingui de gust i de la manera que et sembli, 
només faltaria....
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més a més, inclouen característiques molt útils per qui viatja (mapes 
dinàmics en els quals seguir la teva ruta indicant on et trobes i amb 
enllaços a les entrades; formats amb espai reservat per a fotos, ví-
deos i textos…), tot i que no permeten modifi car la seva estructura 
ni la seva aparença. Els d’ús general, en canvi, es poden adaptar 
més als teus gustos (format, colors, tipografi es, aplicacions…), encara 
que per personalitzar-los es requereixen uns mínims coneixements 
d’informàtica. Els millors proveïdors de blocs específi cs de viatges són 
Travelpod, My trip journal, Get jealous. Entre els generalistes, els més 
recomanables són Wordpress i Blogger.

Si saps una mica de programació pots instal•lar Wordpress al teu 
servidor i personalitzar el teu blog amb widgets i plugins, la majoria 
d’ells gratuïts. Podràs adaptar colors, temes, crear galeries de fotos o 
vídeos enllaçant la teva web amb Flickr o Youtube, incrustar un mapa 
de Google Maps per anar marcant el teu recorregut, posar compta-
dors i llocs de consulta del blog, connectar-lo a les xarxes socials i un 
munt de coses més. Dóna un cop d’ull a altres blocs, inspira’t i cerca: 
gairebé tot està inventat i a l’abast del teu blog.

Però si no saps gens de programació, tens en ment un disseny es-
pecífi c i les plantilles de blog que trobes no et satisfan, pots encarregar 
que te’n facin un a mida, tot i que podria no ser barat.

L’ideal és que, quan marxis, el teu blog ja estigui llest, perquè 
és ben probable que durant el viatge no et vingui de gust o no tinguis 
les condicions necessàries (de temps, de recursos, etc.) per canviar-lo. 
És possible que puguis fer alguna petita modifi cació, però t’estalviaràs 
preocupacions si únicament t’has de dedicar a pujar el material per fer 
gaudir els teus seguidors. Si estant de ruta tens algun problema amb 
el blog, la manera de solucionar-lo serà diferent si aquest s’allotja en 
un proveïdor o si ho fa directament en el teu servidor propi. En el 
primer cas senzillament caldrà contactar amb la companyia i espe-
rar que ho resolguin. En el segon, si no tens gaires coneixements de 

Si no vols complicar-te la vida gravant la teva veu per fer un pod-
cast, hi ha programes que permeten convertir un telèfon fi x en 
una gravadora virtual, que després s’encarregarà de guardar el 
monòleg i posar-ho a disposició dels seguidors del teu blog per-
què puguin escoltar-te com si estiguessis xerrant a la ràdio. Dos 
exemples són Twilio i Tropo.
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programació, el millor serà parlar amb el teu amic informàtic o con-
tractar un servei de manteniment perquè et solucionin els possibles 
contratemps.

Si escriure no és el teu fort, pots fer un videoblog, un fotoblog 
o un audioblog: en comptes d’escriure les entrades, publiques única-
ment vídeos, fotografi es o arxius sonors. També pots fer un micro-
blog si amb poc i bo ja en tens prou.

Fotografi a
Ja saps el que diuen: una imatge val més que mil paraules. Afortu-
nadament, la fotografi a és un mitjà molt accessible actualment: és 
barat aconseguir una càmera decent, no es requereixen molts conei-
xements tècnics ni molt d’espai a l’equipatge i les fotos il•lustraran i et 
recordaran fàcilment el teu viatge quan tornis. 

Gairebé ningú viatja ja amb una càmera analògica: és difí-
cil aconseguir negatius (i més encara diapositives), es fa complicat 
emmagatzemar-los una vegada utilitzats i tenen un cost afegit si cal 
enviar-los a casa per missatgeria. Gràcies a les càmeres digitals tot 
això ha millorat. 

Si el que pretens simplement és fer fotos per recordar el teu viatge, 
et bastarà amb una càmera compacta senzilla. A algunes persones, 
els resulta sufi cient fi ns i tot amb la del telèfon mòbil. No és necessari 
gastar-se molts diners per aconseguir bones fotos i, a més a més, si 
la càmera no és molt cara, no t’importarà treure-la i utilitzar-la en 
qualsevol moment i circumstància. Algunes tenen una resolució molt 
alta, probablement molt més de la que necessites per veure les imatge 
a l’ordinador, imprimir-les a mida estàndard o publicar-les a la web. 
Quan triïs la teva càmera, tingues en compte que el més important 
és una bona òptica i no tant la quantitat de píxels o la potència del 
zoom. Si té funció de vídeo incorporat, et permetrà gravar moments i 
sons que il•lustrin algunes situacions millor que una instantània.

Si el que vols és una càmera compacta amb més prestacions, 
tria’n una possible el màxim de lluminosa (obertura de diafragma pro-
pera a 2.0), amb possibilitat de disparar en ràfegues, en JPG i RAW 
(encara que amb les JPG en alta resolució probablement sigui més 
que sufi cient: les RAW ocupen molt d’espai), amb possibilitat d’ajustos 
manuals d’exposició, prioritats de velocitat/obertura, etc. En qualsevol 
cas, per la seva mida reduïda, no serà un llast i la podràs portar en 
l’equipatge de mà sense problema ni protecció especial. 
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Alguns accessoris que et poden resultar molt útils i ocupen poc 
espai són una funda per protegir-la (millor si té un ganxo per en-
ganxar-la al cinturó o als tirants de la motxilla), un trípode (amb un de 
butxaca ja n’hi haurà prou), un mocador per netejar la lent, una bateria 
de recanvi i un parell o tres de targetes de memòria extra. 

Si no ets molt afi cionat a la fotografi a i no pretens publicar fotos 
al teu retorn, no cal que portis una càmera refl ex de qualitat amb 
diversos objectius, ja que pel seu cost, pes i volum al fi nal és possi-
ble que acabi resultant força molesta. Si ho fas, minimitza el nombre 
d’objectius, bateries i accessoris. Agafa el mínim. Si utilitzes una 
bossa fotogràfi ca folrada específi ca, com més discreta sigui i menys 
s’apreciï el tipus de contingut que porta, menor probabilitat que algú 
se senti temptat d’endur-se-la. Quan la triïs, intenta que sigui una mica 
àmplia perquè et serveixi també com a equipatge de mà i evitar, així, 
portar massa coses.

Per no tenir problemes d’espai a les targetes de memòria, revisa 
cada dia les fotos que has fet i esborra les que no tinguin la qua-
litat que esperaves. Tot i així, no trigaràs massa a tenir centenars de 
fotografi es i seria una llàstima perdre-les si et robessin la càmera o 
s’espatllés alguna targeta. Per evitar-ho, fes còpies de seguretat amb 
regularitat. Emmagatzema-les en un portàtil o un disc dur extern; si 
no en tens, una opció és un disc dur extern amb pantalla, on po-
dràs descarregar les fotos directament des de la targeta de memòria. 
Tant si portes la teva computadora com si utilitzes les dels cyber, tam-
bé pots usar un parell de pendrives com a emmagatzematge. En qual-
sevol cas, tingues en compte que aquests són objectes que viatgen 
amb tu i, si els perds o te’ls roben, desapareixeran també les fotos. Per 
minimitzar el risc, porta’ls repartits entre l’equipatge principal, el de 
mà i les teves butxaques.

Una altra alternativa és pujar les fotos a un sistema 
d’emmagatzematge al núvol (veure pàgina 236). Tenen una capacitat 
molt limitada (almenys els gratuïts) i el procés és lent, per la qual cosa 
hauràs de seleccionar únicament les millors fotos. Si en vols guardar 
més, hauràs d’esperar a que algú des de casa descarregui el contingut 
del núvol i deixi espai lliure per tal que després, tu en puguis pujar 
més. Encara que pugui semblar artifi ciós, la millor opció és gravar les 
teves fotos en DVD, que es troben en gairebé qualsevol cyber i són 
econòmics. Els DVD estàndard tenen una capacitat real de 4,38Gb, la 
qual cosa et permetrà guardar el contingut d’un targeta de memòria 
de 4Gb (o la meitat d’una de 8Gb…). Quan ho tinguis fet, envia’ls per 
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correu a algú de confi ança. Caben en un sobre normal i amb prou 
feines pesen. Digues-li a aquesta persona que, en rebre’ls, revisi el 
contingut i llavors podràs formatejar les targetes de memòria.

Flickr, Picasa o proveïdors similars, al contrari del que es pugui 
pensar, no són una bona opció per fer còpies de seguretat: si fas fotos 
en alta resolució ocuparan molt espai i pujar-les s’eternitzarà. Són, en 
canvi, llocs excel•lents en els quals anar mostrant i compartint les 
teves millors imatges (també es poden enllaçar amb el teu blog com a 
galeria fotogràfi ca a través dun plug-in).

Alguns llibres sobre fotografi a de viatges interessants són Fotogra-
fi a de viaje, de Richard Anson (Lonely Planet, 2009), Guia de fotografi a 
de viaje, de Robert Caputo (National Geographic, 2006) i els títols de 
la col•lecció Foto a foto (Editorial JdJ).

Vídeo
El vídeo afegeix més dimensions (el so, el moviment) a la fotogra-
fi a. Si no tens major pretensió que documentar d’una manera més 
completa el teu viatge, és possible que la càmera de fotos compacta 
et serveixi per fi lmar petites escenes quotidianes i vídeos diver-
tits. Si no et sembla sufi cient, també hi ha càmeres de vídeo digitals 

És preferible portar diverses targetes de memòria de capaci-
tat mitjana (8 o 16Gb) que una de gran capacitat (32 o més 
Gb). Així, si alguna s’espatlla, es perd o te la roben, el dany 
serà menor (no les perdràs totes) i tindràs recanvis per seguir 
disparant.
Carrega les bateries de la càmera i de qualsevol altre aparell elec-
trònic que portis sempre que puguis, especialment estant a països 
en els quals el subministrament elèctric no arriba sempre a tot arreu.
No facis fotos únicament a monuments fàcils de trobar en revis-
tes, postals o internet. Et recomanem que, sobretot, retratis a les 
persones que vas coneixent, les coses curioses que et sorprenen 
(els cartells, aquell menjar tan estrany, l’autobús ple de gom a gom 
de gent, el teu racó preferit d’aquell poble...), les escenes quotidia-
nes i costums diferents... Al retorn agrairàs tenir aquests records 
menys típics i més reals, que ajudaran a explicar i recordar millor 
com era el dia a dia del teu viatge.
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molt petites. Aquests documents els podràs pujar fàcilment a una web 
d’allotjament de vídeos (Youtube, Vimeo…).

No obstant això, si el que pretens és muntar vídeos de quali-
tat o fi ns i tot documentals, necessitaràs una bona càmera de vídeo 
d’alta defi nició (o una réfl ex d’alta gamma) i accessoris. Si aquest és 
el teu propòsit i no tens l’equip, tingues en compte que solen tenir 
un cost força elevat. En general les càmeres més assequibles no tenen 
una entrada professional d’àudio, encara que amb una simple entrada 
per minijack serà més que sufi cient per usar un micròfon de mà. Un 
trípode petit també et podria resultar útil. I no oblidis que quants més 
accessoris, més pes, més espai ocupat i més preocupacions. 

Una vegada estiguis en ruta, fi lmar escenes per tenir bon material 
pot exigir molt de temps i esforç (gravar mols plans, fer entrevistes, 
documentar en profunditat aspectes específi cs…) i estar més temps 
darrere de la càmera que admirant el que succeeix davant de l’objectiu. 
És veure la realitat a través del visor. Per això, pot resultar que 
el teu viatge, que en principi era per gaudir, es converteixi en alguna 
cosa semblat a una feina. Per tant, si no ets professional del vídeo o afi -
cionat avançat amb certs coneixements i experiència i no vols vendre 
el producte a un canal de televisió, et recomanem anar més lleuger i 
que evitis dedicar el teu gran viatge a fi lmar. Si malgrat això, decideixes 
fer-ho, ampliar la teva cultura audiovisual fent algun curs tant d’edició 
com de videografi a et pot resultar molt útil: un bon enregistrament 
requereix coneixements d’enfocament, enquadrament, llum, exposi-
ció, quina història vols explicar, com la vols explicar…

La gestió de les targetes de memòria, bateries i còpies de 
seguretat és similar a la fotografi a. I de la mateixa manera que les 
càmeres de fotos, una càmera de vídeo pot intimidar o incomodar a 
la gent i fi ns i tot provocar recels, sobretot en determinats països on 
les autoritats són especialment paranoiques amb els periodistes (o 
la gent que ho sembli). A més, a alguns llocs es requereix un permís 
especial per accedir amb càmeres de vídeo.

Enregistraments de so (podcasts)  
Portar una gravadora digital en un viatge no és quelcom que facin 
moltes persones. Normalment només sol fer-ho qui té un interès es-
pecial a enregistrar sons, cançons o converses. No obstant, pot ser 
molt útil si t’agrada escriure ja que hi haurà situacions en les quals 
t’agradaria fer anotacions o comentaris al teu diari i no et serà pos-
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sible, com quan vas en un autobús botant per una carretera plena de 
sots. Els qui fan audioblogs o podcasts segur que portaran una gra-
vadora digital (o un bon micròfon acoblat al seu ordinador) en el seu 
equipatge. N’hi ha de butxaca, que graven en mp3, que es connecten 
per USB a l’ordinador i permeten descarregar o fer còpies dels arxius 
sense difi cultat. Si estàs valorant portar-ne una però creus que no la 
usaràs molt, tingues en compte que molts models de telèfon (espe-
cialment si és un smartphone) poden fer enregistraments, encara que 
la qualitat sigui més pobra..

Dibuix i pintura
Si saps dibuixar o pintar (a llapis, aquarel•les, pastel…), fer-ho en un 
quadern especial o en el teu diari enriquirà de ben segur els teus re-
cords. Si no en saps i et ve de gust aprendre’n, el teu gran viatge pot 
ser un moment excel•lent per intentar-ho. A més, serà un gran entre-
teniment en les teves estones de descans o en els temps morts. Tin-
gues en compte que si pintes en llocs públics segur que despertaràs 
expectació i, fi ns i tot, pot ser que facis amics entre els curiosos que 
t’envoltin. El millor de tot és que probablement no necessitis portar 
molt material i, en cas que et decideixis a fer-ho, hi ha presentacions 
de petit format que s’adapten molt bé als viatges.
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17. VIATJAR ÉS PER A TOTS

Estadísticament, la majoria de les persones que emprenen un gran 
viatge tenen entre 18 i 35 anys i no tenen fi lls. Tot i això, no són requi-
sits necessaris per recórrer el món. Ni molt menys. La realitat mostra 
que alguns dels rodamóns més dinàmics i actius, desafi ant qualsevol 
estereotip, són persones amb alguna discapacitat, gent gran o famílies 
que es llancen a l’aventura. 

Per fer un gran viatge, cada persona ha d’afrontar els seus propis 
reptes en funció de les seves característiques i experiència. Molts 
d’ells són comuns i la major dels escrits en aquest llibre tenen validesa 
per a qualsevol persona, des de com planejar la ruta o l’equipatge fi ns 
al xoc cultural. Aquí donem unes recomanacions específi ques per a 
persones amb alguna discapacitat, gent gran i famílies.

Gent gran viatgera
Socialment, el viatge independent se sol lligar a la joventut, al des-
cobriment, al gust per les emocions fortes... i això pot descoratjar a 
els qui ja van passar aquesta època. Però no hauria de ser així. Quin 
millor moment que la jubilació o prejubilació per viatjar? Ja no has de 
treballar i tens tot el temps del món per davant per fer el que 
vulguis. Endavant! Viatjar és alguna cosa cada vegada més habitual en-
tre la gent de més edat, que ja suposa un percentatge important del 
turisme mundial. I, encara que fer-ho de manera independent és menys 
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freqüent, no hi ha res que ho impedeixi: moltes vegades es tracta 
més d’una qüestió cultural o de costum. És un assumpte d’actitud, no 
d’edat: l’únic requisit és ser una persona vital, curiosa i amb esperit 
aventurer.

Segons algunes persones viatgeres, no és cert que el viatge sigui 
més fàcil per a la gent jove; al contrari: l’experiència, la pacièn-
cia i la ment oberta són més patents en persones de més edat, 
alguna cosa que els fa gaudir més. Són les convencions socials les 
que determinen que les coses amb l’edat són més difícils físicament i 
emocionalment. Encara més: pel sol fet de ser gran, en moltes cultures 
rebràs mostres de respecte i de suport. A més, l’assetjament 
que algunes dones senten en determinats països segurament no sigui 
una preocupació si tens cabells blancs.

Un altre gran avantatge si tens més de 65 anys (o t’has jubilat) 
és poder benefi ciar-te d’atractius descomptes. Museus i activitats 
culturals, atraccions turístiques, transports (avions, trens i autobusos 
de països desenvolupats sobretot) i fi ns i tot allotjaments solen oferir 
preus especials. La majoria de les vegades n’hi ha prou amb acreditar 
la teva edat per benefi ciar-te d’ells. Per si de cas, pregunta sempre, 
mai està de més.

Com per a qualsevol altra persona, afrontar, preparar i començar 
una aventura així, si és la primera, pot ser una experiència intimi-
datoria. Encara que segurament buscaràs més comoditat (en trans-
ports, allotjament…) que altres persones més joves, la resta de regles 
i condicionants del viatge seran els mateixos. No obstant, en zones 
turístiques hauràs d’estar més alerta. Encara que el món és un lloc 
molt més segur del que sembla des de la distància, tal i com hem 
vist en la pàgina 193, les persones de més edat solen ser vistes pels 
delinqüents com més vulnerables. A més, si pressuposen que portes 
més objectes de valor i diners i que tens una menor capacitat de 
reacció, et convertiràs en un objectiu interessant i fàcil. La solució? 
Evita amb major èmfasi encara posar-te en risc, com descrivim en 
aquest mateix capítol, i sigues més prudent en termes generals. 
Portar un telèfon mòbil alliberat (veure pàgina 232) i tenir-ho 
sempre a mà és una bona mesura de seguretat per si succeeix alguna 
cosa inesperat. 

Amb tot, la teva major preocupació segurament serà la salut, però 
l’única màxima és no caure en la paranoia. Novament, la prevenció, la 
planifi cació i el sentit comú són els teus millors aliats. Només això, el 
viatge a aquestes edats prevé de molts problemes que pateixen els qui 
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es queden vegetant en una butaca posant com a disculpa l’edat que te-
nen. Viatjar exigeix la demanda mental d’estar alerta, tot és nou, és un 
repte, et fa sentir capaç i amb ganes de continuar perquè et demostra 
que res està acabat, al contrari, cada dia és un començament.

En organitzar el recorregut, investiga sobre les condicions sa-
nitàries dels països que vols visitar i si aquestes són adequades per a 
les teves necessitats. Quant millors siguin els serveis mèdics dispo-
nibles, amb més tranquil•litat viatjaràs. Si tens alguna malaltia o lesió 
prèvia, avalua en el teu centre de salut els riscos i, en ruta, presta 
especial atenció als símptomes. Porta un informe mèdic (traduït a 
un idioma internacional com l’anglès si viatges a zones on no es parli 
espanyol) que detalli el teu estat de salut per mostrar-ho si pateixes 
algun contratemps. També has de tenir amb tu les medicines que 
necessitis (i unes poques més, per si de cas no és fàcil reposar-les) i el 
telèfon del teu metge per si necessites consultar-li alguna cosa. En el 
Centre de Vacunació Internacional t’indicaràn si es recomana alguna 
vacuna extra (per exemple, contra la grip o pneumococ) o si està 
contraindicada (si prens una determinada medicació, per exemple). 
Has d’extremar la cura contra la malària, ja que amb l’edat augmenta 
notablement el risc de defunció en cas de contreure-la. 

La temperatura és un altre assumpte important: a més edat, pi-
tjor respon l’organisme davant la calor o el fred. En casos extrems, és 
convenient tenir previst el allotjar-te en establiments amb aire condi-
cionat o calefacció i esbrinar si els transports estan climatitzats. Alguna 
cosa semblant passa amb l’altitud: suportaràs pitjor l’anomenat mal 
d’altura. I a més de seguir les recomanacions del capítol 8, hidrata’t 
amb freqüència i evita les hores de més calor.

També és important pensar en els requisits específi cs que tinguis. 
Depenent de les teves necessitats i capacitats, has de buscar la ma-
nera que els inconvenients deixin de ser-ho. Per exemple, si per 
caminar utilitzes bastó, pots canviar-ho per un de senderisme, lleuger 
i plegable. Si et canses molt en trasllats, tal vegada un suport lumbar 
infl able et pugui ser d’utilitat. Hi ha lupes de butxaca si et falla la 
vista, etc.

Per descomptat, et recomanem que contractis una assegurança 
de viatge, especialment si viatges fora de la Unió Europea. Per des-
gràcia, si ets major de 65 o 70 anys moltes companyies no voldran 
subscriure’t una pòlissa o, si ho fan, tindrà una prima més elevada. 
Hauràs d’analitzar la lletra petita de les assegurances disponibles (veu-
re capítol 7) i trobar la que millor s’ajusti a la teva edat i pressupost.
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Pel que fa a la logística, tingues en compte que en alguns mitjans 
de transport, com els vaixells (veure capítol 4), pot haver-hi requisits 
mèdics o restriccions per edat. Informa’t per endavant. En general, mai 
està de més indicar la teva edat en reservar o demanar informació, 
per si pot ser rellevant. Has d’anar amb compte en els trajectes 
llargs, sobretot els de avió de més de 4 hores, ja que poden provocar 
episodis cardiovasculars: trombosi, especialment a les cames, i em-
bòlies pulmonars. Prevenir és la clau: usa roba còmoda, fes estiraments 
abans i després del desplaçament, estimula la circulació fl exionant les 
extremitats, procura canviar de postura freqüentment i camina pel 
passadís amb regularitat. En qualsevol cas, si pots, evita viatjar durant 
moltes hores o quilòmetres, l’única cosa que s’aconsegueix és cansar-
se i no gaudir del trajecte. Si factures el teu equipatge amb avió 
o tren, assegura’t de portar sempre les medicines amb tu, per evitar 
quedar-te sense elles en cas que el teu equipatge no aparegui. Esbrina 
abans la regulació sobre el que pots portar en l’equipatge de mà.

Acabem  aquest apartat amb unes paraules de Thomas (68 anys): 
«El viatge de la meva vida física està cada dia més prop del fi nal, vull 
continuar explorant, gaudint... No tinc temps per perdre!» I unes al-
tres de la seva companya Emma: «L’essència del consell per a un viat-
ger d’edat és la més simple: empaqueta lleuger i marxa, però marxa!»

Persones amb discapacitat
Si tens algun tipus de discapacitat, ningú coneix millor que tu les 
teves circumstàncies, capacitats i habilitats per esquivar difi cultats. 
En funció d’això i de la destinació que triïs, requeriràs més o menys 
planifi cació i esforç. Pots anar a destinacions que saps que són més 
accessibles i fàcils (Europa, Estats Units, Austràlia o Japó) o pots esco-
llir qualsevol altre lloc que et vingui de gust i vèncer tots els obstacles 
que vagis trobant.

El grau de desenvolupament econòmic sol estar relacionat 
amb l’accessibilitat en transports, restaurants, estacions, lavabos, allo-
tjaments o  monuments. També amb la facilitat per moure’s per la 
ciutat, si hi ha semàfors o, per exemple, rajoles rugoses. Per això, tot i 
algunes excepcions, als països desenvolupats probablement sigui més 
fàcil viatjar i realitzar les activitats que et vinguin de gust. En canvi, als 
països menys desenvolupats hi haurà poca infraestructura adaptada i 
desplaçar-te i desenvolupar el teu dia a dia serà un esforç més gran. 
No obstant això, en aquests et sorprendrà comprovar la quantitat de 
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gent disposada a ajudar-te encara que de vegades ignorin com fer-
ho: en molts casos seràs la primera persona viatgera amb discapacitat 
que vegin.

Hi ha moltíssims monuments i atraccions turístiques inclu-
sives, adaptades per a tothom. Però, desgraciadament, molts monu-
ments importants encara no són raonablement accessibles o tenen 
els serveis adequats. Temples com el d’Angkor (Cambodja), les ruïnes 
de Machu Picchu (Perú) o senders del Gran Canó (EUA) no seran 
gens fàcils de visitar. Depenent de la teva discapacitat, força, ànim o 
creativitat, en moltes ocasions només podràs gaudir d’alguns monu-
ments des del lluny o a través d’una gravació. No obstant això, en 
moltes ocasions, el que aconsegueixis dependrà de la teva actitud 
i com vulguis superar les difi cultats: per exemple, molts dirien 
que els temples de Bagan (Birmània), amb els seus camins de sorra, no 
són accessibles en cadira de rodes. No obstant això, uns altres diran 
que són fàcilment visitables muntant en les calesses de cavalls que hi 
ha a la zona. 

Tot i així, i per molta planifi cació que hagis fet, necessitaràs ser 
molt fl exible i preparar-te per l’inesperat. Molts llocs diran que es-
tan adaptats però la realitat que trobaràs és diferent: rampes inexis-
tents, passadissos o portes estretes, res escrit en braille, transports no 
modifi cats, poca formació del personal que suposadament ha d’ajudar-
te… El bon humor i la creativitat seran moltes vegades la millor 
manera de trobar una solució.

Per bé que hi ha agències especialitzades, el viatge independent 
és probablement el que millor s’adapti a tu, encara que et suposi més 
esforç: ho planeges en funció del que vols fer i de les teves capaci-
tats, doncs ningú sap millor que tu quines són. De vegades, si confi es 
els teus plans a una agència, pot ser que decideixin per tu el que 
és adequat i t’ofereixin una quantitat d’opcions molt limitada. No et 
conformis amb buscar activitats per a persones amb diver-
sitat funcional: les possibilitats són molt diferents si una persona té 
discapacitat visual o auditiva, utilitza crosses, va en una cadira de rodes 
manual o és tetraplègica. Per això, és preferible pensar que et ve de 
gust fer i esbrinar com dur-ho a terme.

En funció de les teves circumstàncies, hi haurà qüestions que 
hauràs de solucionar abans de sortir. Per exemple, si portes gos 
guia, hauràs d’assabentar-te de si hi ha restriccions veterinàries en els 
països que vulguis visitar. Si viatges amb cadira de rodes serà con-
venient que li facis una bona revisió: cargols, reposabraços, pressió i 
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estat de les rodes... L’equipatge haurà d’incloure un kit anti-punxades, 
per si tens una difi cultat. Seria bo fer-se una assegurança específi ca 
que ens cobreixi la reparació i la substitució en cas necessari. Pensa 
també com pots eludir possibles obstacles i inconvenients als 
quals t’hagis d’enfrontar. Per exemple, investiga si hi ha barreres ar-
quitectòniques que difi cultin o impedeixin l’accés a un parc, platja o 
monument on vols anar; informa’t d’on arreglar o llogar una cadira de 
rodes, per si se t’espatlla; etc. En resum: hauràs de dedicar més temps 
a obtenir informació i a planifi car.

Per moure’t, i depenent del teu recorregut, moltes vegades l’avió 
serà un dels millors mitjans de transport per anar d’una ciutat a una 
altra ja que les infraestructures i el personal solen estar preparats. 
Avisa sempre amb antelació (de diversos dies) a la companyia 
aèria si tens alguna discapacitat, especialment si necessites ajuda. Quan 
compris el bitllet, tingues en compte que hi ha un nombre màxim de 
places destinades a persones amb diversitat funcional a cada vol. El 
tren també pot resultar molt còmode. Igual que en els aeroports, 
en les estacions sol haver-hi personal que t’ajudarà a moure’t, 
passar els controls i arribar fi ns al teu seient si ho necessites. Llogar 
un cotxe adaptat pot ser difícil, perquè l’oferta és molt reduïda. A la 
ciutat, els taxis solen ser la manera més fàcil de desplaçar-se però tam-
bé la més cara, encara que cada vegada hi ha més autobusos, metro 
i trens adaptats (rampes, ascensors, seients reservats…). Informa’t bé 
abans de fer plans o traçar rutes, encara que, amb imaginació, podràs 
utilitzar qualsevol mitjà de transport, incloent els rickshaws, camells o 
canoes. La majoria de les vegades, depèn de tu.

Desgraciadament, pot ser que el teu viatge resulti més car que 
el d’altres viatgers: els hotels que estan adaptats tendeixen a ser de 
gamma mitjana o alta; segurament hauràs de fer servir el taxi més 
del que t’agradaria... No obstant això, en molts museus, atraccions 
turístiques o alguns transports tindràs descomptes (igual que el teu 
acompanyant). Tingues en compte que quan no sigui evident la teva 
diversitat funcional hauràs d’acreditar-la amb algun document, com 
la Targeta de Discapacitat que es lliura quan el grau de discapacitat és 
igual o major al 33%.

Viatjar amb nens
Un gran viatge és una de les experiències més enriquidores que 
els teus fi lls poden viure en la infància. De sobte, el món es converteix 
en la seva escola: entren en contacte amb diferents estils de vida, 
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cultures, idiomes, gents, fauna… I a tu et produirà una gran satisfac-
ció veure com aprenen a orientar-se o comunicar-se en entorns no 
familiars i gaudiràs amb les seves expressions, reaccions i pensaments 
davant el diferent i desconegut. Però no només això: descobrir un país 
a través dels seus ulls enriquirà també les teves pròpies expe-
riències i vivències.

Encara que requereixin atenció extra, la majoria dels que ho ha 
provat coincideix a dir que anar amb nens no té per què compli-
car el viatge. Per començar, perquè aguanten molt més del que es 
podria pensar. També perquè poden ajudar en moltes situacions i, si 
són més grans, voldran participar més. Per si no fos poc, gràcies a la 
seva presència s’obriran les portes de llars i llocs que d’altra manera 
no seria fàcil.

És cert que, depenent de la seva edat, canvia la perspectiva, les 
prioritats i les coses a tenir en compte. També requereix més plani-
fi cació, evitar certs riscos, adaptar-se a les seves forces i el seu ritme. 
El benestar dels petits serà una prioritat i caldrà intentar que notin 
els canvis el menys possible, sobretot en menjars i somni. Requerirà, 
a més, informar-se de quines activitats i entreteniments hi ha per a 
ells en els llocs on es va (parcs amb gronxadors, parcs d’atraccions o 
aquàtics, cinemes, musicals, teatres infantils, festes locals, etc.). 

El primer a considerar en planifi car el viatge és l’edat dels nens, 
doncs infl ueix en el seu comportament: 

  Entre 0 i 4 anys s’entretenen amb qualsevol cosa, no solen 
marejar-se i solen viatjar amb comoditat en qualsevol transport. 
Fins als 2 anys poden anar a la cadireta, per la qual cosa és senzill 
el transport en excursions i visites. És fàcil aconseguir llet, men-
jar, roba o bolquers en gairebé qualsevol lloc. Això sí, mengen i 
dormen amb freqüència i cal adaptar-s’hi. En aquesta etapa es 
recomana no visitar països amb el risc de malària (especialment 
per P. falciparum).

  Entre els 4 i 8 anys tenen més autonomia però també són 
més exigents. Comencen a avorrir alguns menjars i les hores de 
transport se’ls poden fer llargues. Demanen més atenció. Però 
comencen a apreciar el seu voltant i els horaris s’assemblen més 
als teus.

  A partir dels 8 anys ja es senten grans. Volen compartir, parti-
cipar i s’atreveixen amb moltes coses. Tenten més curiositat i els 
comença a interessar la història dels llocs que visiten i la seva 
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gent. Són més forts, caminen força. Comencen a valorar els viat-
ges i recorden el que han visitat.

Travel with Children, diversos autors (Lonely Planet, 2009) i Travel 
with Babies and Young Children de Fawzia Rasheed de Francisco (Rough 
Guide, 2008), ambdós en anglès, són llibres interessants sobre viatjar 
amb els més petits de la casa.

Abans del viatge
Normalment, la decisió de marxar de viatge la prenen els pares i són 
els responsables dels preparatius. Tot i així, cal fer partíceps a les 
criatures, parlar dels països que visitaran, de les diferents costums, 
veure’n imatges... Així s’aniran mentalitzan i il•lusionant. Al planifi car la 
ruta, cal pensar amb quines activitats gaudeixen més, que mengen, si 
es maregen, si són malaltissos...

La salut és un capítol molt important. Els petits tenen considera-
cions especials pel què fa a vacunacions i quimioprofi laxis antipalúdica 
es refereix, per la qual cosa el consell mèdic en un Centre de Salut 
Internacional és imprescindible. Has de visitar també al pediatre i 
demanar que t’ajudi a preparar una bona farmaciola en funció de 
la seva edat. Tingues en compte que són més sensibles als canvis de 
pressió, deshidratació, cremades per sol, la calor i el fred, diarrees…

Respecte a la documentació, cal tenir passaports, llibre de famí-
lia i, per descomptat, fer-los una assegurança.

En quant a la roba a portar a l’equipatge, gairebé no hi ha di-
ferència amb una persona adulta (veure capítol 5). Depenent de l’edat, 
creixeran durant el viatge i caldrà renovar material. Pel que fa als be-
bès, convindrà disposar d’una manteta multiusos, un escalfa biberons 
de viatge, un biberó i un bol. També caI portar sempre en l’equipatge 
de mà mudes, pitet, bolquers de sobres, un xumet... 

Ells han de preparar el seu equipatge (amb la teva ajuda, clar). 
Fins als 8 anys, normalment tu carregaràs amb la major part, deixant 
que portin una motxilla petita amb les seves joguines o una mica de 
roba, sent així responsables de part de l’equipatge. A partir dels 8, 
ja poden portar l’imprescindible amb una trolley-motxilla (per poder 
arrossegar o portar penjada a l’esquena en moments determinats).

Segons l’edat, serà convenient portar jocs (cartes, parxís de viatge, 
consola...), contes, una mica de material per fer treballs manuals (llapis, 
quaderns, pintures, cola, cinta adhesiva...), un MP3 amb música que 
els agradi... També els smartphones poden servir per escoltar música, 
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veure vídeos o internet, igual que un portàtil o una tauleta. Una corda 
o una pilota (infl able o d’escuma) per quan estiguin a l’aire lliure i el 
seu peluix o joguina preferida, per fer-los companyia a les nits, podrien 
completar la llista bàsica.

Durant el viatge
L’educació no ha de ser una preocupació. La llei espanyola obliga 
a educar, però no a escolaritzar, per la qual cosa no hi ha impedi-
ments per anar-se’n. Però si vols que després es reincorporin sense 
problemes, hauràs d’ensenyar-los les matèries més importants: el 
professorat de la seva escola et pot ajudar a preparar el temari i 
t’assessorarà sobre llibres escolars i material de suport que pots por-
tar a l’ordinador (si ho inclous a l’equipatge). Si el viatge durés un any, 
l’ideal és fer-ho coincidir amb el curs escolar. D’altra banda,  si 
tenen una certa edat, és una gran ocasió d’aprenentatge si se’ls involu-
cra en la presa de decisions: aprendran a organitzar el temps (horaris, 
visites...), a analitzar i valorar les opcions disponibles (els transports, 
la ruta...) i, si se’ls deixa portar els comptes, aprendran matemàtiques, 
el valor dels diners i la importància d’administrar-ho bé. Que els nens 
col•laborin en una ONG ajudant als altres és també una estupenda 
manera d’aprendre. 

La seguretat és un altre aspecte a considerar. A part de les si-
tuacions de risc habituals (veure capítol 12) pot haver-n’hi d’altres 
de desagradables: perdre’s en un mercat, en multituds… Hi ha petits 
trucs útils: portar xiulets per localitzar-se en cas de distracció; establir 
punts de trobada; explicar bé els desplaçaments perquè no es des-
orientin; no deixar-los sols en cap moment (sobretot en piscines o 
llocs susceptibles d’accidents) i fer-los un penjoll amb els seus noms, 
dades i telèfons d’emergència. Si són grans, donar-los informació i 
eines (plànols de la ciutat, del metro, una mica de diners, un mòbil) 
els dóna seguretat i coratge per actuar en cas de necessitat. I, per si de 
cas, insisteix que no acceptin res de persones estranyes quan no hi ets.

Els diferents mitjans de transport poden ser un al•licient i una 
aventura en si mateixos. Al principi, les llargues esperes i trasllats po-
den fer-se pesats, però a mesura que el viatge avança i s’hi acostumin, 
els toleraran millor jugant i distraient-se. Aprofi ta que a l’aeroport, els 
nens (i acompanyants) tenen preferència a l’hora d’embarcar a l’avió. 
Si fas servir cadireta per a bebès, es pot portar fi ns a la mateixa porta 
de la nau. El millor és fer coincidir el vol amb les hores en què els 
menors dormen (en vols transoceànics hi ha bressols especials per 
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a bebès). Els trens són un bon mitjà de transport perquè permeten 
molta mobilitat. En els cotxes, depenent de l’edat i del país, pot ser 
obligatori portar un alçador o una cadira de seguretat (que normal-
ment es pot llogar juntament amb el vehicle). L’autocaravana és un 
mitjà sensacional per traslladar-se, no només perquè no cal carregar 
l’equipatge, sinó perquè els dóna una referència fi xa durant un temps: 
el mateix llit, la mateixa cuina, el mateix bany, cosa que agrairan. Si es 
viatja en transport públic, el més còmode és fer desplaçaments noc-
turns (en autobusos sleepers o cotxe llit de tren) allà on sigui possible: 
els nens estaran cansats de tot el dia i dormiran mentre s’avança.

Els allotjaments amb piscina i jardí són els millors. Gairebé sem-
pre és fàcil d’aconseguir un llit supletori i, depenent de l’edat, poden 
dormir-hi dos. Si són molt petits, millor si l’habitació té banyera en 
comptes de dutxa. Els apartaments amb cuina també són inte-
ressants per menjar com a casa de tant en tant. Quedar-se en cases 
particulars de famílies amb nens de la seva edat és una excel•lent 
oportunitat perquè vegin com viuen en altres països del món.

L’alimentació no hauria de ser un problema: si tu proves nous 
menjars, normalment t’imitaran i provaran de tot (encara que potser 
els costarà apreciar el picant o plats molt especiats). A arreu del món 
es poden trobar ingredients bàsics com arròs, pasta, oli, ous, pollas-
tre o, fi ns i tot, farinetes per a bebès. Si porteu o llogueu un vehicle 
propi, pot ser bona idea tenir una nevera portàtil amb fruita, iogurts, 
xocolata, embotit, tomàquet... (a més de llaunes de tonyina, galetes i 
pa). Convé extremar la precaució amb la ingesta d’aigua, gel i fruita 
o verdura crua: llegeix els consells de la pàgina 130 i aplica’ls amb el 
màxim rigor.

A banda del material que portin a la seva motxilla, serà necessari 
utilitzar tots els recursos que coneguem per fer-los menys llargues les 
esperes: deixar-los utilitzar una càmera de fotos o vídeo; motivar-los a 
escriure un diari de viatges; ensenyar-los contes tradicionals o explicar 
històries ambientades en els llocs visitats...

Finalment, viatjar amb nens sol representar una despesa més 
gran, encara que afortunadament hi ha molts descomptes que va-
rien en funció de l’edat. Per exemple, en les línies aèries, els menors 
de 2 anys no solen pagar (o només un 10% del cost) i dels 2 a 11 anys 
solen tenir del 10 al 30% de descompte, depenent de la companyia i 
el recorregut; en els autobusos urbans de molts països no paguen fi ns 
als 3 o els 6; en hotels solen tenir descomptes fi ns als 12 i el carnet 
d’alberguista internacional per a famílies permet obtenir descomptes 
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en aquests allotjaments (encara que, paradoxalment, en molts no ad-
meten nens); en alguns restaurants hi ha menús infantils econòmics; 
i en moltes activitats lúdiques hi ha descomptes per a les famílies. 
L’important és preguntar sempre, amb més motiu si la família és nom-
brosa (encara que aquest concepte canvia segons el país). 

Després del viatge
El retorn no serà fàcil per a ningú, però els nens segurament seran 
els qui apreciïn i gaudeixin més tornar a casa, als seus llits i les seves 
cambres, amb les seves joguines, a la seva rutina i, per descomptat, 
retrobar-se amb els seus amics i familiars propers. Tornar a l’escola 
serà el següent pas per reprendre la normalitat. Si tot ha anat bé, no 
hauran perdut el curs i es reincorporaran a les seves classes com si 
no haguessin faltat.
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18. EL TEMUT RETORN

Potser et preguntis quin és el sentit de pensar en el retorn en un llibre 
com aquest. La resposta és que la planifi cació hauria de considerar 
també la tornada i com mitigar l’impacte que tindrà en tu el fet 
que el teu gran viatge arribi al seu fi nal. Perquè no importa quants 
desafi aments hagis superat o quines difi cultats hagis vençut durant la 
teva aventura: la major de totes t’espera al fi nal.

Si encara no ho tenies clar, t’avancem que la dita és certa: les co-
ses bones, tard o dora s’acaben. Pot ser que, com els succeeix a 
moltes persones, no vulguis tornar però que els diners o el temps 
s’hagin esgotat i no et sigui posible continuar el camí. O potser 
una inoportuna malaltia t’obligui a tornar, si no et poden atendre 
adequadament. També pot ser que notis que el cansament físic i 
mental s’apoderen de tu i que ja no gaudeixes. El moment en què 
t’adones d’això es dur, la teva ment està en un altre lloc, a casa, però 
saps que no té sentit continuar per continuar. En tot cas, és 
l’hora pensar en tornar.

La veritat és que estar altre cop a casa té molts aspectes recon-
fortants: veure la família i les amistats, que segurament has trobat 
tant a faltar, menjar aquells plats que enyoraves, substituir la male-
ta per un armari, poder dutxar-te amb aigua calenta, reconèixer la 
teva ciutat, saber com funcionen les coses sense haver d’esforçar-te 
a aprendre-les… En conclusió, tot torna a ser còmode, fàcil i natural.
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A pesar de tot, és possible que després d’un breu període 
d’eufòria et sentis estrany en un lloc que abans era el teu. Arribes 
amb molta emoció per haver viscut mil experiències i sensacions: has 
après a regatejar en xinès, a preparar ceviche a Perú, a sortir triomfant 
de diversos intents d’estafa a l’hora de canviar diners al mercat negre, 
has practicat surf a Austràlia, t’has atrevit a provar cucs i fi ns i tot 
t’han agradat… Per a tu el món ha seguit girant i has sumat vivències 
dia rere dia, però ara, a casa teva, al teu entorn, sembla que tot s’hagi 
parat: quan preguntes què ha passat, la resposta més habitual és “res 
de nou”.

Però, no només per això se’t farà tan coll amunt: durant mesos 
has estat tu qui decidia què fer amb el teu temps i direcció, has tingut 
poques obligacions… i a la tornada has d’adaptar-te a les normes, 
als convencionalismes i a la manera de funcionar del teu antic món. 
Problemes que havies oblidat tornen a fer-se presents, reapareixen les 
preocupacions quotidianes… i tantes altres coses que havies oblidat 
al sortir de viatge. Si a més a més eres una persona independent, i 
tornes a la casa familiar per no tenir un altre lloc on anar, prepara’t 
per fer un salt enrere en el temps: et faltarà el teu espai, la teva lli-
bertat, hi haurà horaris, preguntes… Així que, si pots instal•lar-te a la 
teva pròpia casa, pis compartit o temporalment amb un amic o la teva 
germana,  l’adaptació et serà més suportable.

Tot i que cada persona té diferents ritmes de recuperació, no 
t’estranyi si trigues a adaptar-te de nou a la vida quotidiana, el 
mateix temps que va durar el teu viatge. Tot anirà més ràpid 
si a la teva tornada tot és el més normal possible: si hi ha un treball 
esperant-te, si et quedes a casa teva... Tot i això, veuràs el costat ne-
gatiu: moltes vegades tindràs la sensació que el teu gran viatge ha 
estat un somni més que no pas una realitat. D’altra banda, si en el seu 
moment vas decidir fer vida nova, i no tens clar el que vols fer amb 
la teva vida al retorn, es pot fer molt més dur i perllongar la teva sen-
sació de desorientació. En aquest cas, dóna’t una mica de temps 
d’aterratge i, després, intenta tornar al ritme quotidià i pensar en 
el que vols fer. Segurament no sigui fàcil per què rebràs pressió del 
teu entorn  (“i ara què faràs?” et preguntaran constantment): tingues 
paciència i demana que la tinguin amb tu. Però vés amb compte per-
què els mesos passen més ràpid del que ens agradaria. Per donar-te 
tranquil•litat durant aquest temps, el millor seria haver deixat alguns 
estalvis per viure uns mesos i així no tenir mals de cap.
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És possible que hagis trobat a faltar a la teva família i amistats i vol-
dràs veure tothom immediatament. No et desil•lusionis si no estan tan 
disponibles com t’agradaria. Pot ser que la seva rutina sigui diferent a la 
teva i, a més, s’hauran acostumat al fet que no hi siguis, pensant menys 
en tu a l’hora de fer plans, com a mínim al principi. També necessiten 
el seu temps de readaptació. Per veure en poc temps a totes les per-
sones que vas enyorar, pots organitzar trobades (menjars, sopars, 
festes…) i explicar-los anècdotes del teu viatge, projectar fotos… i 
així no haver de repetir una i mil vegades les mateixes històries, o re-
soldre les mateixes preguntes (Quin país/ciutat t’ha agradat més? 
I quina menys?). De tota manera, serà difícil compartir plenament 
l’experiència amb ells. Més enllà d’alguns successos o històries que 
puguin impressionar-los, la majoria no arribaran a comprendre del tot 
què ha signifi cat el viatge per a tu, especialment aquelles persones que 
en el seu moment ni tan sols van entendre per què el vas començar.

No t’estranyi si també et costa més relacionar-te amb els teus 
familiars i col•legues, si notes que el viatge t’ha canviat. Et seguiran 
parlant i tractant com qui eres abans, sense adonar-se que ja no ets 
exactament la mateixa persona que va marxar. I és que, en major 
o menor mesura, un gran viatge et canvia, encara que al principi no en 
siguis del tot conscient. Potser hagis après habilitats noves, a enfron-
tar-te i resoldre situacions desconegudes, a desenvolupar la paciència, 
a ser més fl exible... Però, per sobre de tot, segurament hagi canviat 
la manera de veure les coses i necessitis menys coses materials 
per viure, apreciïs encara més el que has trobat a faltar, valoris més 
l’hospitalitat, la humilitat i l’ajuda desinteressada… Aquestes són, i no 
els souvenirs, les coses més importants que t’emportes amb tu quan 
tornes a casa. Així que, al teu retorn, no permetis que amb la rutina se 
t’oblidin i, sempre que puguis, posa-les en pràctica.

Ser conscient del que t’espera en tornar (encara que per cada 
persona sigui diferent) és, fi nalment, la primera de les coses que pots 
fer per intentar suavitzar el seu impacte. Podries també, per exemple, 
trobar un lloc tranquil on descansar i fer-te la idea de la tornada, 
uns dies abans del dia D, pensant en el viatge, en el que ha signifi cat 
per a tu i, sobretot, assimilant que s’apropa el fi nal. Una altra cosa 
sana i prudent si has de tornar al teu antic lloc de treball en una data 
concreta, és no fer-ho unes hores abans, apurant. Dóna’t, com a mínim, 
uns dies per facilitar-te l’adaptació (o setmanes, si pots) i gaudir 
d’un temps de llibertat abans de tornar a entrar en la rutina, i els seus 
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horaris laborals. Busca el contacte amb altra gent viatgera (en 
persona o a través dels seus blogs) que estigui o hagi estat en la teva 
mateixa situació: t’ajudarà a comprovar que no ets un “marcià”.

És important també que el teu viatge no acabi amb la torna-
da a casa. Mira de mantenir el contacte amb les amistats que has fet 
en el camí (i no t’estranyi veure-les abans del que t’imagines); llegeix 
llibres sobre els països on has estat i segueix les seves notícies als 
mitjans de comunicació (encara que et semblin poques i esbiaixades) 
i, per què no, si pots, ofereix-los el teu ajut d’alguna manera (a 
través d’alguna organització dedicada a la defensa dels drets humans, 
la conservació de la naturalesa o a projectes socials, per exemple); 
recorda els menjars típics dels llocs on has estat anant a restaurants 
d’aquests països i aprofi ta para relacionar-te i conèixer més sobre els 
immigrants que hi ha a la teva ciutat; estudia l’idioma que t’has 
quedat amb ganes d’aprendre; i si encara no ets membre d’una comu-
nitat de viatgers (com Couchsurfi ng  o Travelbuddy), dóna’t d’alta: 
no només ajudaràs a altres persones a millorar la seva experiència 
viatgera sinó que, compartint la seva aventura, podràs viatjar amb elles 
(en esperit). 

El retorn és també un moment de refl exió, de pensar en el que 
has experimentat, d’assimilar les innombrables vivències. Ja veuràs 
com en el teu dia a dia vindran constantment al teu cap moments 
especials, persones que has conegut, anècdotes i malentesos. Rellegir 
els diaris, organitzar i posar nom a les fotos, imprimir les millors i 
fer-ne un àlbum incloent material que hagis recollit et permetrà re-

El que és gairebé segur és que tornaràs amb molta energia i ganes 
de fer coses. Aprofi ta l’impuls, la creativitat, les ganes d’emprendre. 
Especialment al principi, és important estar actiu i tenir projectes 
i il•lusió, no estancar-se i sospirar per allò de “i tant bé que estava 
jo!”. Pots, per exemple, començar fent una llista de les coses que 
t’agradaria dur a terme. Després, defi nir les prioritats i començar 
per les que més et motivin. No serà extrany que algun d’aquests 
projectes estigui relacionat amb el viatge: les famoses Lonely Pla-
net i iniciatives més properes com el llibre que ara tens a les teves 
mans (i la seva web www.ungranviaje.org) i unes altres com a 
Club de Viatges o Friktrip van néixer arran d’experiències vitals 
com la teva.



265

18
. E

L
 T

E
M

U
T

 R
E

T
O

R
N

cordar situacions i seguir gaudint del teu viatge. Però tampoc no ha 
de quedar-se en alguna cosa privada i íntima. De fet, per mantenir-ho 
viu a la teva memòria, compartir la teva experiència pot ajudar-
te alhora que servirà d’inspiració per d’altres persones. Com? Si es-
crivies un blog, continua-ho; participa en fòrums d’internet donant 
consells i recomanacions sobre llocs on hagis estat; dóna xerrades i 
fes projeccions perquè altra gent comenci a somniar amb fer alguna 
cosa semblant; contacta amb programes de viatges que s’emetin per 
la ràdio; si t’atreveixes i et veus capaç, asseu-te a escriure un llibre de 
la teva aventura o publica’n les fotos. No serà fàcil, però la satisfacció 
de compartir-ho li donarà encara més valor.

I sobretot, si has gaudit molt, no perdis ni oblidis l’esperit viat-
ger. Aprofi ta la curiositat i les ganes d’explorar que de ben segur han 
nascut en tu i surt a redescobrir el que t’envolta: observa el teu barri 
o ciutat amb els teus nous ulls, com si fos un lloc desconegut, surt a 
passejar i descobreix racons per fer-hi fotos, llocs on perdre’t que 
abans ignoraves … Si no els trobes, busca una mica més lluny i, si això 
no t’omple, fes alguna escapada de cap de setmana que et torni a po-
sar en marxa, recuperant la il•lusió pel viatge. I si al cap d’un temps tot 
això falla i encara tens un raconet, tal vegada la solució sigui plantejar-
se seriosament fer les maletes per emprendre... un altre gran viatge! 
Per què no? Segur que la llista de llocs que ara t’agradaria conèixer 
és molt més llarga. És l’addicció de tot viatger: com més has corregut 
món, més món et queda per recórrer!

Si havies fet una llista de les coses que et vas emportar en el teu 
equipatge, a la volta comprova què és el que no has utilitzat, i allò 
que hagis trobat a faltar: et servirà per preparar el proper millor, 
i més ràpid.
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