ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: Turisme de Barcelona
Breu descripció:
Entitat de promoció turística de Barcelona. Dins els seus programes, destaca el Barcelona
Sustainable Tourism amb empreses del sector amb sensibilitat per la sostenibilitat.
El Consorci Turisme de Barcelona va ser creat l'any 1993 per l'Ajuntament de Barcelona, la Cambra
Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la Fundació Barcelona Promoció. El Consorci
treballa per a promocionar la ciutat com a destinació turística. A través de diferents línies o
programes, oferim un ventall de productes i serveis adreçats al sector turístic professional i al turista
individual.
Dades de contacte:
Gemma Llobet, gllobet@barcelonaturisme.cat
www.barcelonaturisme.cat
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 18/01/2013
2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació
Acció de sensibilització a l’oficina de turisme
El rol del Global Sustainable Tourism Council (GSTC)
Recollida de fons i Càritas

Objectiu CCS
8
8.7
6.4, 6.7, 6.10

1. Sensibilització a l’oficina de Turisme
Breu descripció:
Acció de sensibilització a l’oficina de turisme de Pl. Catalunya envers el turisme sostenible i
responsable al visitant de la ciutat sobre com fer la seva visita més sostenible. Diverses informadores
s’adreçaran als turistes amb consells i idees per a practicar el turisme responsable a la ciutat
acompanyat d’un díptic informatiu que inclou descomptes a espais i serveis del programa Barcelona
Sustainable Tourism.

Més informació: www.barcelonaturisme.com/sustainable
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Beneficis:
x

Ambientals

x Socials

x Econòmics

Vigència de l’actuació: Dia Mundial del Medi Ambient (5, 6 i 7 de juny)
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: Objectiu 8. Línia
d’actuació 7

2. El rol del Global Sustainable Tourism Council
Breu descripció:
Promou la certificació Biosphere World Class Destination i el Global Sustainable Tourism Council
(GSTC).
Com a membres del GSTC, organitzem un conferència: "Travel Forever - El rol del Global Sustainable
Tourism Council (GSTC)", a càrrec del Sr. Luigi Cabrini, president d'aquesta entitat internacional que
estableix i gestiona els estàndards de sostenibilitat relacionats amb el món del viatge i el turisme.
Més informació: suportbst@barcelonaturisme.com
Beneficis:
x

Ambientals

x

Socials

x

Econòmics

Vigència de l’actuació: 5 de juny
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: objectiu 8 Línia
d’actuació: 7
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3. Recollida de fons i Càritas
Breu descripció:
De juliol a setembre de 2014, Turisme de Barcelona i Càritas Barcelona col·laboren en una
campanya de recollida de fons per a persones en situació de pobresa i necessitat, en motiu dels 70è
aniversari de Càritas Barcelona.
La recollida es realitza a l’oficina de turisme de Pl. Catalunya a través de dues urnes instal·lades per
aquest motiu.
Beneficis:
Ambientals

x Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: puntual
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6.4, 6.7,6.10

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Turisme de Barcelona, una empresa que avança en la sostenibilitat:
http://www.barcelonaturisme.com/imgfiles/Professionals/bst/Barcelona-Sustainable-Tourism-cat.pdf
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