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Recerca és una revista semestral que es publica periòdicament durant els mesos d’abril i 
octubre. És una publicació basada en la revisió cega per pars del Departament de Filosofia i 
Sociologia de la Universitat Jaume I. Recerca pretén atreure articles de primera qualitat 
científica d’investigadors/es nacionals e internacionals del camp de la filosofia i de la 
sociologia crítica. La revista està indexada en: SCOPUS, Segell de Qualitat del FECYT, 
Humanities Source Publications, Fuente Académica Premier, Emerging Sources Citation 
Index (Clarivate Analytics), Philosopher’s Index, Erih-Plus, CIRC (Categoria B Àrea de 
Ciències Humanes), e-revist@s, DOAJ, Dulcinea i Latindex. 
 
 
 
 
Crida a contribucions 
 
El turisme ha assumit tradicionalment un paradigma 
de progrés impulsat per l'acceleració social que avui es 
troba sotmès a un creixent escrutini. Es tracta d’una 
situació que planteja l'oportunitat tant d'analitzar 
críticament les condicions per les quals es continua 
qüestionant la seva legitimitat, com de repensar què 
marcs podrien oferir nous horitzons d'orientació. 

CRIDA A 
CONTRIBUCIONS 



 

 

Aquest monogràfic busca donar cabuda a contribucions que presguen atenció a les 
dimensions ètiques relacionades amb les condicions d'acceleració social en què discorre el 
turisme. La mobilitat de persones i capitals característica de la compressió espai-temporal; 
els diferents ritmes de vida que sorgeixen en les societats competitives, així com les 
funcions que exerceix el turisme; la reconfiguració del turisme que provoca l'acceleració 
dels canvis tecnològics o els imperatius neoliberals, per als quals el temps és or; la 
imbricació de les pràctiques turístiques amb altres pràctiques socials i les seves implicacions 
per a la gestió de les destinacions, especialment de les ciutats; o la desincronització que 
mostren les institucions clàssiques a l'hora de regular pràctiques que són objecte de 
demandes socials, constitueixen alguns exemples en la línia dels quals aquesta crida a 
contribucions convida a reflexionar. 
 
Amb aquest escenari volem suggerir que, lluny d'esdevenir una acceleració generalitzada 
cap al progrés, en el turisme conviuen pràctiques acceleradores d'uns amb desacceleracions 
i retrocessos d'altres. Això constitueix un substrat ètic rellevant que s'obre a l'anàlisi tant de 
qüestions de justícia, com de caràcter i vida bona, a partir del qual aquest monogràfic busca 
incorporar investigacions que permetin a l'ètica del turisme mirar cap al futur. A través de 
l’articulació entre ètica i acceleració social, alguns dels temes que suggerim són: 
 
 
1  Turisme i acceleració social 
2  Turisme i justícia 
3  Turisme i vida bona 
4  Turisme i el Critical Turn 
5  Turisme i hospitalitat 
6  Turisme i institucions (UNWTO, Estats, etc.) 
7  Turisme i digitalització 
8  Turisme i ciutat 
9  Turisme i el futur de l’oci 
10 La investigació en turisme 
 


