ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Ecoitineraria Barcelona
Breu descripció:
Ecoitineraria neix de les inquietuds d’un grup de professionals del món de l’educació i la divulgació
ambiental units per una motivació compartida: potenciar actituds que afavoreixin i difonguin el
coneixement i el respecte envers el patrimoni natural i cultural en general; i, concretament, del voltant
de Barcelona. Oferim, doncs, recorreguts guiats pels parcs naturals dels voltants d’aquesta ciutat per
presentar-la d’una manera diferent, més enllà dels seus tòpics i mostrant elements singulars arrelats
al territori i a les persones que hi viuen.
Dades de contacte:
http://ecoitineraria.com/ ; 639 150 757 (Raúl Bastida)
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 11/12/2014

2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació
Organització de rutes guiades de natura
Foment de la mobilitat sostenible

Objectiu CCS
1.7, 1.8, 6.8, 7.6 i 10.7
2.5, 3.1

Promoció de l’alimentació i consum saludable, ecològic i de proximitat

3.5, 5.4, 10.5

Aposta pel turisme sostenible, responsable i ètic

8.3, 8.6 i 8.7

1. RUTES
Breu descripció:
En les nostres rutes visitem espais com el Delta del Llobregat, Collserola i la Serralada de la Marina,
contribuint a la revalorització del paisatge de la perifèria urbana de Barcelona. (1.7)
A les nostres rutes fem descoberta de la fauna i la flora dels espais visitats, contribuint a millorar el
coneixement de la biodiversitat. (1.8)
A la ruta que oferim per la rierada (Collserola), tenint en compte que transcorre per una reserva
natural i que per tant és més sensible a la freqüentació humana, hem reduït la oferta a un número
limitat de visites mensuals. La resta de rutes no tenen aquesta limitació però sí que tenen limitat el
número de participants a un màxim de 20 persones. Per tant, avaluem la nostra activitat turística en
termes d’impacte ambiental. (6.8)
Totes les nostres rutes es realitzen caminant i el refrigeri que oferim es basa en productes ecològics,
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contribuint a fomentar un estil de vida saludable basat en l’exercici i el consum de productes adients
per una dieta saludable. (7.6)
A totes les nostres rutes expliquem curiositats sobre la fauna, la flora i la cultura dels espais que
visitem. Per tant, el nostre projecte es pot qualificar com a iniciativa de valor afegit basada en
l’adquisició de coneixements del nostre entorn natural. (8.1)
A totes les nostres rutes expliquem la importància de conservar els espais naturals que visitem,
arribem sempre al punt de partida amb transport públic, oferim refrigeri ecològic, etc, contribuint
activa i passivament a estendre la cultura de la sostenibilitat. (9.1)
A totes les nostres rutes arribem sempre al punt de partida amb transport públic (reduint les
emissions de CO2 de la nostra mobilitat), oferim refrigeri ecològic basat preferentment en productes
de proximitat (reduint l’ús de fitosanitaris i fertilitzants i reduint les emissions de CO2 que es deriven
de la seva descomposició i del transport motoritzat de mercaderies), i donem als clients un dossier
informatiu sobre la ruta a realitzar amb la possibilitat de enviar-li en format pdf via correu electrònic
en lloc de donar-li en paper (estalviant recursos). Per tant, minimitzem la petjada ecològica de la
nostra activitat professional i la de la activitat turística dels nostres clients. (10.7)
Beneficis:
X Ambientals

X

Socials

X

Econòmics

Vigència de l’actuació:
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 1.7, 1.8, 6.8, 7.6 i 10.7

2. FOMENT DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE
Breu descripció:
A totes les nostres rutes arribem sempre al punt de partida amb transport públic, contribuint a
potenciar l’ús del transport públic per sobre del transport privat motoritzat i, per tant, a millorar la
qualitat de l’aire gràcies a la disminució del trànsit motoritzat. (2.5, 3.1)
Beneficis:
X Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació:
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 2.5, 3.1

3. PROMOCIÓ DE L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE I ECOLÒGICA
Breu descripció:
A totes les nostres rutes oferim un refrigeri ecològic, contribuint a fomentar i prestigiar la producció i
el comerç dels aliments més saludables. (3.5)
El refrigeri que oferim a totes les nostres rutes es basa preferentment en productes, a banda de
ecològics, locals i de temporada, contribuint al consum responsable de bens i serveis (5.4)
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El refrigeri que oferim a totes les nostres rutes es basa preferentment en productes locals, contribuint
a la recuperació i potenciació de la producció alimentària local i avançant cap a la sobirania
alimentària. (10.5)
Beneficis:
X Ambientals

X

Socials

X Econòmics

Vigència de l’actuació:
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 3.5, 5.4, 10.5

4. APOSTA PEL TURISME SOSTENIBLE, RESPONSABLE I ÈTIC
Breu descripció:
A totes les nostres rutes arribem sempre al punt de partida amb transport públic, oferim refrigeri
ecològic, donem als clients un dossier informatiu sobre la ruta a realitzar amb la possibilitat de enviarli en format pdf via correu electrònic en lloc de donar-li paper, i gestionem la nostra economia amb la
banca ètica. Per tant, contribuïm a avançar en la línia del turisme sostenible, impulsar l’ocupació verda
i cercar la prosperitat dins dels límits del planeta. (8.3, 8.6 i 8.7)
Beneficis:
X Ambientals

X

Socials

X

Econòmics

Vigència de l’actuació:
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 8.3, 8.6 i 8.7
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