
Barcelona assisteix al World Travel Market per compartir el seu 
model de gestió turística sostenible amb altres experiències 
 
Dilluns 7 de novembre, a partir de les 12:00 hores (hora de Londres) el regidor 
d’Empresa i Turisme, Agustí Colom, participa al World Travel Market, la fira anual per 
al sector dels viatges i el turisme, que té lloc a Londres del 7 al 9 de novembre.  Aquest 
certamen és una de les cites de referència del sector. Aplega a Londres responsables de 
turisme, hotelers, operadors de viatges, i en general agents del sector turístic 
internacional i principalment dels països europeus, i compta amb un programa específic 
de Turisme Sostenible, amb activitats i jornades paral·leles. 
 
El regidor té prevista una agenda de reunions i actes que començarà amb una trobada 
amb els consultors internacionals i responsables del Programa de Turisme Sostenible en 
la World Travel Market, Harold Goodwin i Martin Brackenbury (estand de Turisme 
Responsable). Posteriorment,  visitarà diversos estands sobre experiències en què els 
turistes poden participar en forma positiva en les comunitats locals d’arribada. A les 
14:00 hores (Estand Catalonia and Sport), Colom visitarà la Global Sport Tourism 
Summit, una cimera sobre el turisme esportiu que reuneix figures mundials de l’esport, 
el turisme i els esdeveniments de participació massiva de diferents països. A la tarda 
(16:00 hores, Travel Tech Theatre TT 390), el regidor de l’Ajuntament de Barcelona té 
previst assistir a l’acte de “Desintermediació i gestió de la destinació”, en el marc del 
programa de Turisme Sostenible del WTM, i al lliurament dels premis World Tourism 
Awards (16:30 hores, Platinium suites 3 i 4). A les 18:30 hores, assistirà a la recepció 
per a la delegació catalana i espanyola a l’ambaixada d’Espanya (39 Chesham Place, 
Londres). 
 
Dimarts 8 de novembre, (11:30 hores, estand de Catalunya) Agustí Colom es reunirà 
amb Nick Greenfield, de l’Associació Europea de Turisme (ETOA), que aplega més de 
800 membres, entre agències majoristes de viatges, hotels, atraccions i altres proveïdors 
de turisme europeus, amb la intenció de definir la col·laboració entre aquest associació i 
l’Ajuntament de Barcelona de cara a acollir un fòrum d’aquests operadors a Barcelona. 
 A les 10:30 (WTM GLoabl Stage), té previst assistir a la inauguració del Dia del 
Tursime Responsable i els premis de turisme responsable WRT Awards. 
 
El regidor tancarà l’agenda del viatge institucional amb l’acte sobre canvi climàtic, 
gasos d’efecte hivernacle, turisme i viatges, que té lloc a l’estand de Turisme 
Responsable, a les 13:00 hores. 
  
 
Barcelona, primera destinació urbana reconeguda amb la certificació Biosphere 
 
Barcelona va esdevenir la primera destinació urbana en rebre la certificació Biosphere 
World Class Destination, el juny de l’any 2011 i ho va revalidar l’any 2014. És una de 
les 13 ciutats del món que compta amb aquest certificat. A més, Barcelona és membre 
del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), una aliança que uneix actors del 
turisme –públics, privats, internacionals– que comparteixen la mateixa visió d’un 
turisme sostenible. La ciutat també ha participat recentment en la redacció de la Carta 
Mundial de Turisme Sostenible +20, que suposa l’actualització de la Carta Mundial del 
Turisme Sostenible (1995). La carta és una guia per avançar cap a un turisme ben 



gestionat, que es converteixi en el protagonista de preservar els tresors actuals per les 
generacions futures i asseguri la protecció i la integritat del patrimoni material i 
immaterial comú. També recorda que el turisme ha de contribuir a la recuperació 
econòmica mundial i innovar en l’ús de les energies, els recursos, el transport i els 
sistemes de comunicació. 
 
A més, a l’abril el regidor Colom signar amb el president de l’Institut de Turisme 
Responsable, Tomás Azcárate, el conveni Barcelona-Biosphere que desenvoluparà els 
atributs de la certificació Biosphere de manera singular a Barcelona.  L’acord amb 
aquest organisme independent suposa un pas més per enfortir la feina feta a la ciutat a 
favor del turisme sostenible i promoure que altres operadors del sector turístic de 
Barcelona s’hi sumin i implementin accions i programes de desenvolupament 
sostenible. L’objectiu és incrementar el nivell d’exigència de la certificació introduint 
criteris propis de la ciutat i tenir compte la nova mirada que suposa el Pla Estratègic de 
Turisme. 
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